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I. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot deze opdracht 

Met twee ouders werkzaam in het onderwijs is het onderwijs altijd een belangrijke factor geweest in mijn Ieven. Ik had 

niet aileen de voordelen van lekker lange zomervakanties in Frankrijk maar ook grote belangstelling voor alles wat met 

school te maken had. De betrokkenheid van mijn ouders uitte zich in mijn jeugd door regelmatig overhoord te worden 

bij proefwerken en het helpen door hen bij het maken van werkstukken. Hoewel ik dat toen natuurlijk niet altijd als even 

prettig heb mogen ervaren heb ik van deze opvoeding wei de vruchten mogen plukken. 

Ook later bleef het onderwijs een 

belangrijk onderdeel van het gezins

leven. Tijdens het eten werden de 

verschillende gebeurtenissen op het 

werk van mijn ouders regelmatig 

besproken. Wat daarin vaak opviel 

is dat het onderwijs veel veranderd 

is de loop van de tijd en helaas vaak 

niet ten goede. Naast de verande

ringen in het onderwijs zelf zijn ook 

de kinderen op de scholen veran

derd. Zo zijn de kinderen net als de 

ouders mondiger geworden en zijn 

er problemen ontstaan waar vroeger 

nog geen sprake van was. Vooral op 

de school in Tilburg West waar mijn 

moeder werkt, is er veel veranderd 

ten opzichte van dertig jaar geleden. 

De wijk waarin die school staat is 

veranderd van een mooie nieuw

bouwwijk met veel groen in een 

wijk met enorme problemen op het 

sociaal-economische vlak. Instroom 

van veel allochtone gezinnen zorgde 

ervoor dat de school te maken kreeg 

met kinderen met een grote leeracht-
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stand. Het komt regelmatig voor dat kinderen voor het eerst naar de basisschool 

gaan en nog geen Nederlands kunnen. Aan de school dan de taak om te proberen 

deze kinderen toch zo goed mogelijk op weg te helpen. 

Toen ik op zoek ging naar een onderwerp voor mijn afstuderen kwam ik al snel te

recht bij het ontwerpen van een schoolgebouw. Het concept van een brede school 

sprak mij aan omdat hierbij een oplossing wordt gezocht voor veel problemen in 

de wijk. Toen ik hoorde dat de gemeente bezig was met de ontwikkeling van een 

brede school in Tilburg-West kreeg het idee ook nog een realistische kant. 
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II. Onderwijs en scholenbouw 

2.1 Onderwijs in vogelvlucht 

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland begint eigenlijk pas in 1801 

(herzien in 1803 en 1806) met de invoering van "De wetten op het lager on

derwijs'~ Tot die tijd was er geen sprake van enige regelgeving met betrekking 

tot het onderwijs vanuit de overheid. 

De invoering van deze nationale wetten zorgden voor een radicale verandering 

van het lager onderwijs. Het onderwijs dat tot die tijd gegeven werd, kenmerk

te zich door het hoofdelijk lesgeven. Dat houdt in dat elke leerling afzonderlijk 

naar de tafel van de leerkracht moet komen en daar dan gedurende korte tijd 

les kreeg. De rest van de leerlingen maakten dan zelfstandig de lessen. Dit 

gebeurde vaak hardop lezend zodat er altijd sprake was van veel lawaai en 

daarmee ook wanorde. Door het hoofdelijk onderwijs kreeg elke leerling per 

saldo maar een zeer korte tijd daadwerkelijk les en was er dus geen verdie

ping van de leerstof. Met de invoering van "De wetten op het lager onderwijs" 

begon de centrale overheid zich actiever te bemoeien met het lager onderwijs. 

De belangrijkste verbetering die ingevoerd werd was de omschakeling van het 

hoofdelijk onderwijs naar het klassikale onderwijs. Om het klassikaal lesgeven 

mogelijk te maken werden de leerlingen op basis van hun niveau ingedeeld in 

drie klassen. 

Op deze manier kon veel meer leerstof uitgelegd worden en er kon tegelijk 

ook beter toezicht gehouden worden. Deze manier van lesgeven heeft zich 

in de loop van de tijd verder ontwikkeld en wordt nog steeds in de meeste 

basisscholen toegepast. Natuurlijk is er in de loop van de tijd ook meer vrij

heid gekomen in manier van lesgeven. De leerkracht is niet meer de strenge 

meester waarnaar aileen geluisterd mag worden. Het hedendaagse onderwijs 

speelt steeds meer in op de behoeftes van de leerling en past zich daar ook op 

aan. De laatste jaren is de tendens om meer tijd in te richten voor zelfstandig 

of groepsgewijs werken. De leerlingen krijgen opdachten waarvoor ze dan zelf

standig of groepsgewijs kennis voor moeten opdoen om zo de opdracht uit te 

voeren. Het onderwijs is hiermee veranderd van het domweg leren van feiten 

naar het toepassen en begrijpen van de leerstof. Dit zelfstandig werken blijkt 

aileen niet voor iedereen even goed te werken. 
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2.2 Geschiedenis van het schoolgebouw en onderwijs 

Het schoolgebouw heeft, net als het onderwijssysteem zelf,zich steeds moeten 

vernieuwen. Elke school is een afspiegeling van de tijd waarin deze gebouwd 

is. Aan een schoolgebouw kun je de op dat moment kenmerkende opvatting 

over het onderwijs aflezen. Het schoolgebouw is, net als het onderwijs zelf, 

zich pas echt gaan ontwikkelen vanaf 1801. Tot die tijd werden de lessen 

meestal niet gegeven in de echte schoolgebouwen maar in ruimtes die toeval

ligerwijs geschikt waren om les in te geven. Met de invoering van de wetten 

werd er een start gemaakt met de ontwikkeling van een onderwijsgebouw. 

Hoewel er al vrij snel een indeling in drie klassen werd ingevoerd zaten deze 

wei in een ruimte (tot wellOO leerlingen). Het schoolgebouw was in het begin 

dan ook niet meer dan een groot leslokaal. Vanuit de overheid Werden er 

vooral aanbevelingen gedaan over de inrichting van een leslokaal. Zo ging de 

voorkeur uit naar een langwerpige ruimte. In deze ruimte konden dan de drie 

verschillende "klassen" naast elkaar geplaatst worden zodat elke leerling zijn 

aandacht moest richten naar de leerkracht. Door de relatief geringe diepte van 

modellontwerp voor een lagere school ult 1811 
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het lokaal kon elke leerling op gehoor- en zichtafstand zitten van de leerkracht. 

Daarnaast werden aanbevelingen opgesteld voor de Iicht en lucht-toetreding in 

het klaslokaal. Vooral de verbetering van de gezondheid van de leerlingen was 

in het begin de drijvende kracht achter nieuwbouw van schoolgebouwen. Door 

de toenemende druk vanuit de overheid voor goed onderwijs gingen steeds 

meer kinderen naar de lagere school. Dit zorgde er dan weer voor dat de be

staande schoolgebouwen te klein werden. En dus moesten er nieuwe en betere 

schoolgebouwen voor in de plaats worden gebouwd. 

Met het grotere aantal leerlingen werden er scholen gebouwd die bestonden 

uit meerdere lokalen. In eerste instantie waren deze lokalen direct vanuit 

buiten bereikbaar maar al snel werden de lokalen met elkaar verbonden door 

middel van een gang. Hiermee werd de basis gelegd voor het traditionele Ne

derlandse schoolgebouw: de zogenaamde gangschool. 

Een gangschool uit die tijd bestond een lange gang waaraan aile klaslokalen 

netjes naast elkaar waren gesitueerd. In de gang bevonden zich de toiletten, 

de kapstokken en natuurlijk de toegang tot het gebouw en de klaslokalen. 

Elk klaslokaal was voorzien van een rij hoge ramen die moesten zorgen voor 

voldoende Iicht en verse Iucht voor de leerlingen en hun leerkracht. De school

banken stonden in strakke rijen gericht naar het schoolbord zodat de leerkracht 

goed overzicht had en de leerlingen efficient kon onderwijzen. 

De gangschool ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19de eeuw tot een 

beeldbepalend element in de stad. Doordat vanaf halverwege de 19de eeuw 

de overheid geld beschikbaar ging stellen voor het bouwen van scholen nam 

zowel de productie als de kwaliteit flink toe. De schoolgebouwen groeiden van 

het anonieme een-lokaal-gebouw uit tot grote monumentale panden. Het klas

sikale systeem bleef echter het uitgangspunt voor elke school. 

Het klassikale onderwijs zorgde ervoor dat steeds meer kinderen naar school 

gingen (en ook bleven gaan). Het onderwijs werd in die tijd dan ook vooral 

gezien als een manier om armoede te bestrijden. Op school werden de leerlin

gen niet aileen onderwezen maar ook tegelijkertijd aldan niet met harde hand 

opgevoed. 

plattegrond en gevel van een school met lokalen 
direct aan het schoolpleln 

plattegrond van een typlsche gangschool uit 
1866 
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Vanaf 1900 begonnen architecten 

zich steeds meer te bemoeien met 

het bouwen van scholen. En hoewel 

er meer aandacht kwam voor de ar

chitectuur van de scholen werd deze 

toch grotendeels bepaald door de 

bouwvoorschriften en de architecto

nische voorkeuren en zeker niet door 

pedagogische ideeen over het onder

wijs. Het bekendste schoolbouw uit 

die tijd is de openluchtschool van J. 
Duiker die gebouwd is in 1930. Deze 

school brak met de traditie van de 

gangschool maar ook in dit gebouw 

stond niet zozeer het kind centraal 

maar de heersende gedachten over 

voldoende Iicht en Iucht in de lokalen. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw 

kwam er steeds meer kritiek op het 

klassikale onderwijs systeem. Het stil

zitten en luisteren naar de leerkracht 

zou leerlingen te passief maken en 

geen goede mogelijkheid bieden 

tot zelfontplooiing van de leerlin-

gen. Daarom kwamen er nieuwe 

leermethoden die de leerlingen tot 

zelfstandig werken moest aansporen. 

Ook de strakke verhouding tussen 

de leerkracht en leerling kwam ter 

discussie te staan. Deze nieuwe 

leervormen vroegen natuurlijk ook 

andere schoolgebouwen. Naast de 

traditionele gangschool ontstonden 

allerlei varianten waarbij vooral met 

de positie van de ruimtes binnen een 

openluchtschool van J. Dulker, gebouwd In 1930 
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plattegrond met klaslokalen gegroepeerd 
rondom een centrale hal ult 1920 

schoolgebouw werd geschoven. Zo kwamen er paviljoenscholen en gangloze 

scholen waarbij de klaslokalen werden gesitueerd rondom een centrale ruimte. 

Deze centrale ruimte kon dan ook dienst doen als aula en maakte het mogelijk 

om andere activiteiten te doen dan aileen klassikaallesgeven. Hiermee werd 

het strakke schoolregime losgelaten en kwam er meer ruimte voor de zelfont

plooiing van de leerlingen. 

Voor de tweede wereldoorlog werd zowel het onderwijs als de opvoeding 

grotendeels door de school bepaald maar vanaf 1950 begon hier langzaam 

verandering in te komen. Men vond dat de school vooral bedoeld was voor 

goed onderwijs en dat de daadwerkelijke opvoeding vooral een taak was van 

de ouders en opvoeders. Het zelfstandig werken van de leerlingen werd ge

stimuleerd en daarvoor waren nieuwe ruimtes nodig. De lange gangen van de 

klassieke gangschool kregen steeds vaker een extra functie als werkplek voor 

zelfstandig leren. Daarnaast werden er ruimtes ingericht voor bijvoorbeeld een 

bibliotheek zodat leerlingen zelfstandig kennis konden opdoen. De basis van 

elke school bleef echter het klaslokaal waar klassikaalles werd gegeven. 

Vanaf de jaren zestig heeft de monumentale gangschool als prototype voor 

de bouw van een nieuwe school afgedaan. De nadruk komt te liggen op 

doelmatigheid en soberheid. Het optimale toetreden van Iicht en Iucht blijven 

voor de overheid de belangrijkste motieven voor de regelgeving rondom de 

scholenbouw. Er kwam wei steeds meer aandacht voor de leefomgeving van 

de leerling maar dat was geen doel op zich. Als het schoolgebouw doelmatig 

en volgens de geldende normen was gebouwd dan ging men er vanuit dat dit 

automatisch ook zorgde voor een prettige leeromgeving voor het kind. 

Met het verdwijnen van het monumentale schoolgebouw kwam er een nieuw 

soort schoolgebouw dat vooral introvert moest zijn en niet opvallen in de wijk. 

Deze scholen werden vooral gebouwd in de veelal nieuwbouwwijken die na de 

oorlog verrezen. Er moest vooral doelmatig en goedkoop gebouwd worden en 

uiterlijk vertoon hoorde daar niet bij. Terwijl het schoolbouw vanaf de jaren 

zestig aan de buitenkant geen gelijkenis meer had met het monumentale 

schoolgebouw van voor de oorlog was de organisatorische indeling niet we

zenlijk anders. Nog steeds werden de scholen gedomineerd door gangen met 

klaslokalen, aileen nu aangevuld met nieuwe ruimtes die bedoeld waren voor 

groepswerk of creatieve bezigheden zoals een handenarbeidlokaal en natuurlijk 

een gymzaal voor een gezond lichaam. 
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In 1985 werd de wet op het basisonderwijs van kracht. Deze zorgde ervoor dat 

de strakke regels voor scholenbouw, die nog stamden uit de tijd dat er aileen 

klassikaal onderwijs werd gegeven, werden versoepeld. Daarnaast werd de 

kleuterschool die tot voorheen een losstaand geheel was, opgenomen in de 

lagere school. Deze nieuwe school ging voortaan door het Ieven als basisschool 

omdat deze een goede basis moest bieden voor verdere ontwikkeling van het 

kind. 

Met het versoepelen van de strikte regels ontstond er de vrijheid om het 

schoolgebouw aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever. Er konden 

scholen gebouwd worden in samenwerking met de nieuwe gebruikers zodat dit 

beter bij hun opvattingen over onderwijs zou passen. 

In 1997 heeft de centrale overheid zich op het terrein van onderwijshuisvesting 

teruggetrokken en de verantwoordelijkheid hiervoor overgedaan aan de lokale 

gemeenten. Doordat de lokale overheid beter op de hoogte is van de water 

nodig is op lokaal niveau kunnen er scholen gebouwd worden die zijn toege

spitst op het toekomstige gebruik van het gebouw. 

lagere school in nieuwbouwwljk In 1953 



2.3 Concept brede school 

Het schoolgebouw is in het verleden altijd de zorg geweest van de centrale 

overheid. Hierdoor was de opzet van elke school in de basis hetzelfde. Maar 

met het overdragen van de verantwoordelijkheid voor onderwijsgebouwen van 

de centrale overheid naar de gemeentes ontstond er de mogelijkheid om meer 

te doen met het schoolgebouw dan aileen het huisvesten van een school. De 

school kon bijvoorbeeld uitgebreid worden met multifunctionele ruimtes die 

dan weer gebruikt kunnen worden door verschillende instanties. Ook toevoe

gen van zorgvoorzieningen zoals naschoolse opvang of een consultatiebureau 

werd mogelijk. 

In het begin werd het clusteren van verschillende functies rondom een basis

school vanuit de gemeente vooral gezien als een mogelijkheid om geld te 

besparen door het gebruik van elkaars ruimtes. De naschoolse opvang zou 

bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de computers in de mediatheek of van 

de speelruimtes op school. 

In de praktijk bleek dat het multifunctionele gebruik van ruimtes toch lastiger 

tot uitvoer was te brengen dan aanvankelijk werd aangenomen. Bepaalde tunc

ties hebben nu eenmaal bepaalde ruimtes nodig. Daarnaast is ook overlast van 

verschillende functies een lastig te beheersen probleem. 

Toch zorgde het clusteren van functies wei voor nieuwe gebruiksmogelijkhe

den en vooral ook voor nieuwe contacten tussen verschillende voorzieningen. 

Voorheen werkte elke voorziening vanuit zijn eigen locatie zonder dat er 

onderling contact was, terwijl de verschillende voorzieningen vaak wei dezelfde 

doelgroep hadden. Er werd dus onbedoeld langs elkaar heen gewerkt. Met het 

clusteren van de voorzieningen kwamen deze spontaan met elkaar in contact. 

Er ontstonden nieuwe verbanden en mogelijkheden om gebruik te maken 

van elkaars kennis. En juist deze samenwerking werd de basis voor de brede 

(basis)school. 

Een brede school is dus in feite niet meer dan een samenwerkingsverband 

tussen een school en andere voorzieningen. Dit samenwerkingsverband kan 

op allerlei verschillende manieren vorm worden gegeven. Het is hiervoor niet 

perse noodzakelijk dat deze voorzieningen worden ondergebracht in een ge

bouw. Een brede school kan ook op papier opgericht worden waarbij afspraken 

worden gemaakt over het uitwisselen van kennis en ervaringen. 

Een brede school komt echter het beste tot zijn recht als de school en de 
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voorzieningen samengebracht worden op een centrale plek. Dan worden niet 

aileen op gezette tijden kennis en ervaringen uitgewisseld maar ontstaat oak 

de mogelijkheid om elkaar tussendoor als dat noodzakelijk is op te zoeken. 

Daarnaast biedt het clusteren van de basisschool met de voorzieningen nog 

een ander belangrijk voordeel: er worden grotere groepen mensen door de 

voorzieningen bereikt die anders verborgen zouden blijven. Elke voorziening 

heeft natuurlijk zijn eigen gebruikers en als deze de voorziening kennen zal die 

bepaalde voorziening altijd wei gevonden worden, ongeacht waar deze zich 

bevindt. De kracht van de brede school ligt hem echter in het feit dat het nu 

oak mogelijk is om mensen in aanraking te Iaten komen met de voorzieningen 

die men eigenlijk nog niet kent. En hier komt dan oak de belangrijke rol van 

de basisschool om de hoek kijken. De basisschool is namelijk de plek waar 

iedereen in Nederland in zijn Ieven mee in aanraking komt. Dat kan als kind, 

omdat nu eenmaal ieder kind naar de basisschool moet, maar natuurlijk ook 

als ouder/opvoeder van een kind. Dit gegeven maakt dat de basisschool de 

daadwerkelijke basis is van elke brede school. 

De brede school is niet als een eenduidig model te beschrijven. Elke brede 

school heeft zijn eigen kenmerken. De voorzieningen die aanwezig zijn bij een 

brede school zijn variabel en verschillen van brede school tot brede school. 

De brede school wordt namelijk opgebouwd volgens het kapstok-model. De 

basisschool dient daarbij als kapstok en aan deze kapstok worden de verschil

lende gewenste voorzieningen gehangen. Welke voorzieningen dat zijn wordt 

bepaald door omgevingsfactoren. De ene keer is het nuttig om een peuter

speelzaal op te nemen in de brede school, een andere keer is het juist nuttiger 

om een consultatiebureau aan de brede school toe te voegen. 

Dit kapstok-model maakt dat elke brede school anders is en dat voor elke 

brede school een nieuw programma opgesteld moet worden. Grofweg zijn er 

wei twee soorten brede scholen aan te wijzen. De brede school als voorziening 

voor de ouders en de brede school als voorziening voor het kind. 

Met het eerste type brede school, de brede school als voorziening voor de ou

ders, bedoel ik de soort brede school die tegenwoordig vaak opgericht wordt in 

nieuwbouwwijken. Dit soort brede scholen is ontstaan vanuit de wens van wer

kende ouders om kinderen een dagprogramma aan te kunnen bieden. In deze 

tijd waarin vaak beide ouders werken is het lastig om het werk te combineren 

met naar school gaande kinderen. Deze ouders zien graag dat er een volledig 



dagprogramma wordt aangeboden van acht tot vijf. Op die manier kan het 

werk beter gecombineerd worden met de zorg voor kinderen. In dit type brede 

schoolligt de nadruk dan ook op het bieden van voor-, tussen- en naschoolse 

opvang en de mogelijkheid tot het deelnemen aan allerlei voorzieningen zoals 

sportclubs, muzieklessen en andere activiteiten. Het doel is het mogelijk maken 

voor ouders om werk en zorg voor het gezin te combineren. Dit type brede 

school is een uitkomst voor werkende ouders. 

Het tweede type brede school: de brede school als voorziening voor het kind 

heeft een totaal ander uitgangspunt. 

Bij dit type brede schoolligt de nadruk op de ontwikkeling van het kind. Ook 

hierbij worden naast het gewone schoolprogramma extra faciliteiten aange

boden maar deze zijn gericht op voorkoming van en bijwerken van leerachter

standen. Hierbij is het geen uitgangspunt dat er een volledig dagprogramma 

wordt aangeboden, dit is echter wei mogelijk. Het is de bedoeling hierbij de 

ouders actief te betrekken zodat achterstanden zo klein mogelijk worden. 

Dit type brede school komt vooral voor in achterstandswijken waarbij de 

ouders vaak zelf een beperkt opleidingniveau hebben en waarbij de kinderen 

dan ook met een leerachterstand beginnen aan hun basisschool. Met name in 

wijken waar veel allochtonen wonen speelt dit probleem. De ouders beheer

sen vaak de Nederlandse taal slecht en kunnen dus niet dezelfde basiskennis 

overdragen op hun kinderen zoals autochtone ouders dat kunnen. Als deze 

kinderen voor het eerst naar de basisschool gaan hebben ze al een dusdanige 

achterstand die ervoor zorgt dat ze moeite hebben het normale lesprogramma 

bij te houden. Het doel van dit type brede school is dan ook om in een zo 

vroeg mogelijk stadium eventuele problemen te signaleren zodat er bijtijds 

naar een oplossing gezocht kan worden. 

Beide type brede scholen maken gebruik van hetzelfde basisidee om een basis

school te clusteren met voorzieningen, maar het doel dat ze willen bereiken 

maakt dat ze toch totaal verschillend zijn. Daarmee bedienen ze ook verschil

lende groepen mensen en hebben ze ieder hun eigen programma. Voor mijn 

afstudeerproject heb ik me gericht op het tweede type brede school: de brede 

school als voorziening voor het kind omdat dit type brede school een duidelijke 

meerwaarde biedt ten opzicht van een normale brede school en ook een maat

schappelijk probleem probeert aan te pakken. 

ONDANKS ACHTERSTAND BIJ DE START 
TOCH GELIJKE FINISH 
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2.4 Visie op onderwijs 

De laatste tijd is er in het onderwijs een verschuiving opgetreden van het 

domweg rijtjes leren, naar een lesvorm waarbij de nadruk ligt op het zelfstan

dig vergaren van kennis. De nadruk ligt hierbij minder op wat je allemaal exact 

weet maar meer op gebruik van al aanwezige kennis in de vorm van bijvoor

beeld boeken en internet. Hoe vaak wordt er tegenwoordig niet gezegd, dat 

googlen we even, als we het antwoord op een vraag niet weten. 

Natuurlijk is het goed dater tegenwoordig steeds meer wordt gekeken naar 

het toepassen van kennis in plaats van het aileen maar kennen van feitjes. 

Om dit echter te kunnen doen is het belangrijk dat er wei een solide basisken

nis aanwezig is. Het heeft weinig nut om het internet af te gaan zoeken naar 

informatie voor een werkstuk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst. 

Het is van belang dat de basisschool juist probeert om kinderen die basis te 

geven waarop later gebouwd kan worden. En juist hiervoor is het "ouderwetse" 

klassikale lesgeven zo geschikt. De tijden veranderen en de leerkracht staat al 

lang niet meer aileen maar voor de klas te vertellen. Ook in klassikaal verband 

kan er veel interactie zijn tussen de leerlingen en de leerkracht. Tegelijkertijd 

biedt het klassikale onderwijs de kinderen rust en ritme die ze zeker in het 

begin hard nodig hebben. Bij kinderen van allochtone ouders is het creeren van 

die basiskennis extra belangrijk omdat vanuit de thuissituatie die kennis vaak 

ontbreekt omdat bijvoorbeeld hun ouders het Nederlands onvoldoende machtig 

zijn. Daarnaast hebben allochtone ouders een andere manier van opvoeden 

waarbij de nadruk wordt gelegd op andere kennis dan die in Nederland gebrui

kelijk is en waarbij vaak vanuit wordt gegaan. 

Voor het zelfstandig kennis opdoen is zelfdiscipline nodig en ook dat zal ge

leerd moeten worden en daarvoor is de basisschoot de aangewezen plek. Op 

de middelbare school wordt er tegenwoordig steeds meer vanuit gegaan dat 

scholieren hun eigen boontjes kunnen doppen en niet aan de hand meegeno

men hoeven te worden. Toch is het voor kinderen prettig om in het begin goed 

geholpen te worden want niets is zo frustrerend als iets moeten doen wat niet 

willukken. Dan moet een leerling terug kunnen vallen op een leerkracht. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om in mijn brede school de nadruk te leggen op 

het klassikale onderwijs in plaats van het zelfstandig werken cq leren. Kinderen 

in een achterstandswijk zijn daar volgens mij meer mee gebaad. Door de klas

sikale manier van lesgeven kunnen zij beter een goede basiskennis opbouwen. 



III. Locatie 

3.1 Gebied Tilburg-West 

De stad Tilburg is ontstaan uit een elftal gehuchten. Langs de verbindingswegen tussen deze gehuchten werden voor

namelijk boerderijen gebouwd, maar deze lagen ver van elkaar verspreid. Tussen de verschillende gehuchten lagen ook 

uitgestrekte weilanden, bossen en heidevelden. Toen de landbouwmethoden verbeterden, ging de grond meer opbren

gen en werd de bewoning in de gehuchten dichter. Hierdoor groeiden de gehuchten langzaam naar elkaar toe en begon 

het centrum van Tilburg vorm te krijgen. Dit alles gebeurde volledig willekeurig. Er was op dat moment nog geen sprake 

van enige planning voor de inrichting van de stad. Dit bleef zo tot begin van de twintigste eeuw. 

Pas in 1913 kwam er een plan voor de inrichting van de stad en de toekomstige uitbreidingen. Het belangrijkste ken

merk van dit plan was de aanleg van de ringbanen (oorspronkelijk bedoeld als wandelboulevards). Deze ring zou de 

grens moeten gaan vormen van de stad. Maar nog voordat de bouw van de ring voltooid was, was het idee van ring als 

stadgrens al achterhaald door een explosief groeiende bevolking. De ruimte binnen de ring was niet voldoende om aan 

de enorme vraag te voldoen. Daarom werden er plannen ontwikkeld voor nieuwe wijken buiten de ring. Eerst aan de 

oostzijde van Tilburg en in 1955 werd het uitbreidingsplan de Reit en het Zand vastgesteld door de gemeenteraad. In 

1956 werden de eerste woningen gebouwd en daarmee was Tilburg-West geboren. 

In tegenstelling tot andere steden uit dezelfde periode waar veel nadruk werd gelegd op hoogbouw werden er in de 

nieuwe wijk 't Zand voornamelijk eengezinswoningen en middelhoge flats gebouwd. In 1959 werd begonnen met de 

aanleg van het winkelcentrum Westermarkt. Dit winkelcentrum moest het hele toekomstige gebied van Tilburg-West 

gaan bedienen waar totaal 60.000 mensen zouden komen te wonen. 

In 1963 werd het plan voor de wijk Wandelbos gepresenteerd. In deze wijk was het de bedoeling om vooral rustig en 

ruim te kunnen wonen. De nadruk lag op eengezinswoningen en slechts enkele flats. 

De wijk is genoemd naar het naastgelegen Wandelbos. Dit bos was tot het begin van de twintigste eeuw een produc

tiebos. In 1921 besloot de gemeente Tilburg, onder andere om iets te doen aan de hoge werkloosheid, het bosom te 

vormen tot een wandelgebied. In de jaren daarna werden veel nieuwe soorten planten en bomen aangepland. Later 

werd er nog een grote vijver in het bos aangelegd. 

Doordat dit Wandelbos dichtbij lag werd er in de wijk geen centrale groenvoorziening gepland. Daarvoor in de plaats 

werden er langs de invalswegen brede groenstroken gemaakt met wandel- en fietspaden. 

In 1968 werd het winkelcentrum Wandelbos officieel geopend. Later is de naam Wandelbos gewijzigd in winkelcentrum 

Paletplein. In tegenstelling tot het winkelcentrum Westermarkt was dit winkelcentrum aileen bedoeld voor de wijk het 

Wandelbos. 

hlstorlsche kaart Til burg omstreeks 1811 
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3.2 Beschrijving van de wijk 't Wandelbos 

Bij de ontwikkeling van de wijk Wandelbos in de jaren '60 moest de wijk vooral 

ruim en rustig zijn, een plek waar de nieuwe bewoners prettig konden gaan 

wonen. Om dit te bereiken is de wijk voorzien van een duidelijk stramien van 

doorgaande wegen en een beperkt aantal ontsluitingswegen. Aan de groots 

opgezette doorgaande wegen liggen de verschillende woonbuurten. Ook deze 

buurten zijn ingericht volgens een strak stramien maar bieden wei ruimte voor 

speel- en groenvoorzieningen. Er zijn hofjes, doodlopende straten en pleintjes 

die zorgen voor een prettig woonklimaat. 

Vanuit de Iucht is duidelijk te zien dat de wijk voor het overgrote deel bestaat 

uit eengezinswoningen met een tuin en enkele flats. 

BREDE SCHOOL 'T WANDELBOS 
SPIL IN DE WUK 

Bijna aile bebouwing volgt hetzelfde 

strakke stramien waarin ook de we

gen zijn aangelegd. 

Desondanks vinden de bewoners van 

het Wandelbos het prettig wonen 

in de wijk. Bij verhuizing willen veel 

bewoners aileen verhuizen binnen in 

de wijk en dit komt mede door het 

groene karakter van de wijk. Voor 

kinderen is het ook goed vertoe-

ven door de vele grasveldjes en de 

aanwezigheid van drie speeltuinen in 

de wijk. Daarnaast is het Wandelbos, 

waarin zelfs een dierenparkje geves

tigd is, dichtbij. 

In de wijk liggen twee basisscholen, 

de Thomas Moreschool en de Kie

hoorn. Daarnaast is er een wijkcen

trum en een eigen winkelcentrum: 

Het Paletplein. 





maquette oorsponkelijke ontwerp voor het wlnkelcentrum 

het paletpleln voor de grootschallge verbouwlng 
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3.3 Het Paletplein als centrum gebied 

Het winkelcentrum voor de wijk het Wandelbos is het Paletplein. Deze ligt 

centraal in de wijk en is in 1968 gebouwd als winkelcentrum Wandelbos. Oor

spronkelijk was het winkelcentrum niet overdekt maar voorzien van grote lui

fels zodat het winkelend publiek niet nat hoefde te worden. Het winkelcentrum 

bood plaats aan twee supermarkten, 11 winkelunits en 3 vrijstaande kiosken. 

In de jaren 80 begon het slechter te gaan met het winkelcentrum. De gemid

delde leeftijd van de bewoners in de wijk steeg terwijl het aantal inwoners 

juist daalde. Daarnaast sloot een van de twee supermarkten zijn deuren en 

ontstond er leegstand. De winkeliers wilden graag voorkomen dat het winker

centrum verder zou afzakken en dus werd er besloten tot een grote opknap

beurt. AI snel werd duidelijk dat winkeliers graag zouden zien dat het com

plete winkelcentrum overdekt zou worden, maar dit stuitte op bezwaar bij de 

brandweer vanwege mogelijke brandonveiligheid. Na jaren van plannen maken 

en juridisch getouwtrek werd in 1992 dan toch het vernieuwde en volledig 

overkapte winkelcentrum geopend, maar nu met de nieuwe naam: winkelcen

trum Paletplein. Kosten voor deze opknapbeurt, ruim 2 miljoen gulden werden 

volledig door de verschillende winkeliers betaald. Door de overkapping van 

het winkelcentrum is nu wei aan de binnenzijde een ruimte ontstaan waar 

het weer prettig winkelen is, maar aan de buitenzijde is door het naar binnen 

gerichte karakter juist een doods gebeuren ontstaan. De buitengevel wordt 

gedomineerd door lange gesloten gevels met hier en daar een enkele dichte 

deur voor de bevoorrading. Van het oorspronkelijke open karakter is niets meer 

over. De ingangen liggen diep verscholen tussen de winkelblokken. Hierdoor 

oogt het winkelcentrum niet uitnodigend terwijl dat voor een winkelcentrum 

erg belangrijk is. Ook bij de winkeliers is het duidelijk geworden dat er iets aan 

de buitenschil van het winkelcentrum veranderd moet worden maar tot nu toe 

is het nog niet verder gekomen dan een tlinke verfbeurt. Om het winkelcen

trum te verbeteren zijn grotere, en meer ingrijpende maatregelen nodig, net 

als toentertijd is gedaan met het volledig overkappen van het winkelcentrum. 

Ondanks de problemen die spelen op het Paletplein is het nog steeds voor veel 

bewoners in de wijk de belangrijkste plek voor hun dagelijkse boodschappen. 

Met een nieuwe ingrijpende opknapbeurt kan het winkelcentrum zijn functie 

als centrumgebied voor de wijk het Wandelbos ook in de toekomst waar blijven 

maken. 



meest gebruikte toegang tot het wlnkelcentrum 

zlcht vanaf de Paletflat op het wlnkelcentrum 

achterkant van het winkelcentrum 
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3.4 Problemen in de wijk 

Het woningaanbod in het Wandelbos is beperkt door het grate aantal eenge

zinswoningen waarvan het grootste gedeelte, drie kwart, ook nog eens huur 

is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de laatste jaren het sociale klimaat van de 

wijk veranderd is. Het allochtone gezin is ten opzichte van het hedendaagse 

Nederlandse gezin relatief groat. Doordat de huurwoningen in het Wandelbos 

relatief groat en betaalbaar zijn, vestigden veel allochtone gezinnen zich in het 

Wandelbos. Tegelijkertijd is er een uitstroom van de hogere (autochtone) in

komensgroepen op gang gekomen naar de nieuwe wijk de Reeshof. Zij kiezen 

ervoor om hun huurwoning te verlaten en een koopwoning te zoeken in de 

Reeshof. Hun plaats wordt dan vaak ingenomen door een minder draagkrachtig 

huishouden. 

Tenslotte komen er in de wijk steeds meer eenoudergezinnen. AI met al neemt 

de koopkracht van de wijk hiermee steeds verder af. De nieuwe bewoners zoe

ken vooral aansluiting bij de "eigen mensen" in de wijk, waardoor er groepen 

ontstaan die onderling geen contact met elkaar hebben. 

Door het instromen van lagere inkomensgroepen en de uitstroom van de 

hogere inkomens wordt het gemiddelde opleidingsniveau steeds lager. Juist in 

deze lagere inkomens is de werkeloosheid hoog. Aan deze verschuivingen zal 

voorlopig nog geen einde komen door het eenzijdige woningaanbod in de wijk. 

De laatste jaren worden huurwoningen verkocht om zo de bewoners meer be

trokken te krijgen bij hun eigen wijk en woonomgeving . Ook de gemeente ziet 

in dat het met de wijk het Wandelbos en de andere wijken in Tilburg-West de 

verkeerde kant op gaat. Daarom is in overleg met bewoners en instanties in de 

wijk het wijkontwikkelingsplan Til burg-West opgesteld. In dit plan staan maar 

liefst honderd maatregelen die genomen moeten worden om Tilburg-West op 

sociaal en economisch gebied te ondersteunen. Een van de speerpunten hierin 

is de herstructurering van de Kruidenbuurt en het Paletplein in het Wandelbos. 

Samen met de woningcorporaties worden er tientallen miljoenen besteed aan 

het opknappen van de Kruidenbuurt. Met dit geld worden huizen vervangen en 

nieuwbouw gepleegd, bedrijven verplaatst en het winkelcentrum opgeknapt. In 

de omgeving van het winkelcentrum moeten ook nieuwe woningen gebouwd 

worden voor een breder publiek van starters tot senioren. Tenslotte is het de 

bedoeling dat er een nieuwe brede school komt in de buurt van het winkelcen

trum die tevens plaats kan gaan bieden aan diverse maatschappelijke organi

saties. 

BREDE SCHOOL 'T WANDELBOS 
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3.5 Basisscholen Thomas More en Kiehoorn. 

De twee basisscholen in de wijk Wandelbos, de Thomas Moreschool en de 

Kiehoom, zijn gelijktijdig gebouwd met de rest van de wijk. Ze bevinden zich 

hemelsbreed slechts 400 meter van elkaar. Het oorspronkelijke ontwerp van 

beide scholen was zelfs gelijk aan elkaar. Ze bestaan beide uit een lange gang 

met aan weerszijde lokalen. Bij binnenkomst bevinden zich recht tegenover de 

ingang de directie- en de personeelruimte. Rechts daarvan is de aula. Aan de 

linkerkant begint de lange gang met daaraan aile klaslokalen waarbij de hogere 

klassen vooraan gesitueerd zijn en de kleuterklassen helemaal aan het eind 

van de gang. De kleuterklassen hebben een eigen ingang die uitkomt op een 

afgeschermd deel van de speelplaats. Daarnaast hadden beide scholen de be

schikking over een eigen gymzaal die los stond van de school. Bij de Kiehoorn 

is deze echter een aantal jaar geleden wegens bezuinigingen gesloopt en is op 

de vrijgekomen plek een appartementencomplex gebouwd. De Kiehoorn maakt 

sindsdien gebruik van de gymzaal van de Thomas Moreschool. De Thomas Mo

reschool heeft de laatste jaren een aantal verbouwingen ondergaan. Wegens 

ruimtegebrek door stijging van het aantalleerlingen en de komst van externe 

instellingen zoals een peuterspeelzaal en schoolmaatschappelijk werk is er 

twee keer een aantal noodlokalen geplaatst. Daarnaast werd de personeels

ruimte voor het gegroeide personeelsbestand te klein en ook deze is recentelijk 

vergroot. 
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De scholen hebben niet dezelfde opbouw van leerlingen omdat ze beide een 

eigen deel van de wijk bedienen. 

Beide scholen hebben wei te maken met dezelfde problemen die in de wijk 

spelen. Zo mogen beide scholen gerekend worden tot de "zwarte school. De 

Thomas Moreschool en de Kiehoorn hebben respectievelijk bijna 95% en 50% 

allochtone leerlingen. In het Nederlandse onderwijssysteem hebben aile leer

lingen een wegingsfactor. Deze wegingsfactor is onder andere afhankelijk van 

de gezinssamenstelling,het opleidingsniveau en de afkomst van de ouders en 

kan varieren van 1.00 (voor kinderen van redelijk tot goed opgeleide ouders) 

tot 1.90 (voor kinderen van allochtone ouders met een laag opleidingsniveau). 

Op de Thomas More hebben aile kinderen een wegingsfactor van meer dan 

1.00, drie kwart zelfs van 1.90. Op de Kiehoorn heeft meer dan 50% van de 

leerlingen een wegingsfactor 1.00. Deze wegingsfactor is een belangrijke 

indicator voor het niveau van de leerlingen. Dat wil zeggen, een hoge wegings

factor brengt vaak met zich mee dat de leerlingen een leerachterstand hebben 

en dus oak veel extra aandacht nodig hebben om het onderwijs te kunnen 

volgen. Daarnaast bepaald de wegingsfactor de hoeveelheid formatie (aantal 

fulltime leerkrachten) die een school krijgt. Door de hoge wegingsfactor van de 

kinderen op de Thomas Moreschool en de Kiehoorn is het mogelijk om kleinere 

klassen maken en extra begeleiding in te zetten om de leerachterstand zo goed 

mogelijk proberen weg te werken. 

Beide scholen zijn bijna 40 jaar oud en voldoen ondanks recente verbouwingen 

niet meer aan de huidige eisen. Voor beide scholen staat nieuwbouw op de 

planning. 

De gemeente wil graag de twee scholen samenvoegen tot een nieuwe grate 

school zoals dat oak opgenomen is in het wijkontwikkelingsplan. Vanuit de ge

meente speelde natuurlijk op de achtergrond dat twee scholen veel efficienter 

met ruimte om kunnen gaan. Zo kunnen twee scholen gemakkelijk een aula, 

gymzaal en mediatheek delen. Door de twee scholen samen te voegen tot een 

geheel kunnen er oak extra functies bij betrokken worden zodat een echte 

brede school ontstaat. Op papier zijn beide scholen al getransformeerd tot een 

brede school. Regelmatig vind er overleg plaats met verschillende partijen zoals 

de basisschool, peuterspeelzaal, thuiszorg en bibliotheek zodat er gezamenlijk 

naar bepaalde doelen gewerkt kan worden. 





3.6 Keuze voor de locatie 

Bij het zoeken van een nieuwe locatie voor mijn brede school ben ik in eerste 

instantie uitgaan van nieuwbouw op de huidige locatie van de Thomas More

school. Er was toen ook nog geen sprake van het samenvoegen van de twee 

basisscholen in een gebouw. De huidige locatie van de Thomas Moreschoolligt 

mooi in het groen, maar wei een beetje verscholen in de wijk achter een kerk 

en een flatgebouw. Vanuit de doorgaande wegen is het huidige schoolgebouw 

niet te zien. Voor de Kiehoorn geldt ongeveer hetzelfde. Deze school heeft wei 

een ingang aan een grate doorgaande weg maar de school zelf ligt zo ver van 

de weg af dat deze toch niet zichtbaar is. Wei is ook deze school omringd door 

groen. 

Tijdens het onderzoek naar de wijk Wandelbos kwam ik het wijkontwikkelings

plan tegen. Hierin werd ook de nieuwbouw van de scholen genoemd. Ook een 

nieuwe locatie werd hierin aangegeven, namelijk bij het winkelcentrum Palet

plein. Hier zou voor de beide scholen nieuwbouw moeten komen. De benodig

de ruimte hiervoor kreeg men door een nabijgelegen bedrijfsverzamelgebouw 

en winkel op te kopen en deze te slopen. 

Deze locatie sprak mij toen niet aan, de locatie zag er troosteloos uit door de 

gesloten buitengevels van het winkelcentrum, de dominantie van een naast-



gelegen 14 verdiepingen hoge flat, een enorm geasfalteerd parkeerterrein en 

het gebrek aan groen. Hier kon toch geen aantrekkelijk schoolbouw gesitueerd 

worden. 

Toch ben ik gaan nadenken over deze locatie want een groot voordeel aan 

deze locatie was de aanwezigheid van het winkelcentrum. Het winkelcentrum 

mocht dan zijn glans over de jaren verloren hebben, maar het is toch een plek 

waar veel mensen uit de wijk regelmatig komen. Zonder twijfel is het winkel

centrum het enige echte centrum van de wijk. Daarnaast is het winkelcentrum 

goed zichtbaar vanaf de doorgaande routes in de wijk. Tenslotte is het gebied 

aangewezen als herstructureringsgebied en kan het wei een nieuwe impuls 

gebruiken. 

De nieuwbouw van een brede school kan voor die impuls in de wijk zorgen. Te

gelijkertijd maakt de aanwezigheid van het winkelcentrum bij de brede school 

het mogelijk om meer mensen te bereiken. De twee verschillende werelden 

kunnen elkaar een belangrijke meerwaarde geven. Nadat dit duidelijk was, 

werd ook de keuze van de gemeente voor deze locatie logisch. Natuurlijk ble

ven de bestaande negatieve punten van de locatie aanwezig maar deze konden 

met de komst van de brede school verbeterd worden. 





- bestaande flatgebouw 

te slopen bebouwing 

bestaande winkelcentrum 

- overige bebouwing 

bestaande sltuatie wlnkelcentrum Paletpleln en omgevtng 
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IV. Het programma 

4.1 Analyse van de scholen 

De twee bestaande scholen hebben ondanks hun leeftijd van bijna 40 jaar een 

aantal punten in het antwerp zitten die ik zeker terug willaten komen omdat 

deze simpelweg goed werken en een duidelijke meerwaarde vormen voor het 

gebruik van het gebouw. 

Het belangrijkste punt dat ik wil gaan gebruiken is de positie van de directie

kamer en de personeelskamer direct bij de ingang. Bij de huidige scholen is 

deze nu recht tegenover de hoofdentree gesitueerd. Dit is een belangrijk punt 

omdat op deze manier de ouders van kinderen die naar school komen voor een 

vraag of opmerking niet de hele school door hoeven te gaan om hun vraag te 

stellen. Zij kunnen direct bij de ingang de leerkrachten en de directie vinden of 

anders is daar altijd wei iemand die kan vertellen waar ze moeten zijn. 

De bestaande scholen hebben een gescheiden ingang voor de onderbouw 

(vroegere kleuterschool) en de midden- en bovenbouw. Dit voorkomt dat de 

jongere kinderen onder de voet worden gelopen. Daarnaast worden de jongere 

kinderen vaker door de ouders naar school gebracht. Vaak komen ze oak nag 

met kinderwagens en daarvoor moet een aparte plaats gemaakt worden. 

De aula van de school is oak direct vanaf de hoofdentree te bereiken. Dit 

biedt de mogelijkheid om de aula oak voor andere doeleinden te gebruiken 

dan aileen voor de school, bijvoorbeeld 's avonds voor zanggroepen of andere 

bijeenkomsten die een grotere ruimte nodig hebben. Doordat de aula direct bij 

de hoofdentree gesitueerd is kan de school afgesloten worden zodat voor

komen wordt dat onbevoegden door de school gaan zwerven en kan de aula 

tach door anderen gebruikt worden.De gymzaal is nu een losstaand gebouw 

grenzend aan het school terrein. Dit biedt nu al de mogelijkheid voor verhuur 

in de avonduren. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Het is hierbij niet nodig 

dat de gymzaal een losstaand gebouw blijft maar wei dat deze vanaf buiten 

bereikbaar blijft. 
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dlrectle en personeel bij hoofdentree 

splitslng onderbouw en rest van de school 

aula snel toegankelljk 
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voorkomen van lange gang zonder doorzlchten 

elndelloze gang 

30 BREDE SCHOOL 'T WANDELBOS 
SPIL IN DE WUK 

Niet alles aan de bestaande scholen wil ik hergebruiken. In de bestaande 

scholen liggen aile lokalen aan een lange gang zonder doorzichten naar andere 

ruimtes of contact met buiten. Dit zorgt ervoor dat de centrale gang geen pret

tige ruimte is en dat zou ik graag willen voorkomen. 

Ondanks hun leeftijd hebben de bestaande scholen dus een aantal goede 

eigenschappen, deze moeten dan ook zeker in de nieuwe situatie terug gaan 

komen. De negatieve kanten moeten tegelijkertijd zo veel mogelijk aangepast 

worden zodat er een prettiger schoolgebouw ontstaat. 



4.2 Algemeen programma 

Op de nieuwe locatie, grenzend aan het bestaande winkelcentrum Paletplein 

worden een aantal verschillende functies samengebracht die gezamenlijk de 

nieuwe brede school moeten gaan vormen. Het gaat dan natuurlijk om de twee 

basisscholen de Kiehoorn en de Thomas More met bijbehorende ruimte voor 

een speelplaats. De gymzaal wordt ook opgenomen in de nieuwbouw. Daar

naast komt er een peuterspeelzaal die ook een eigen speelruimte nodig heeft. 

Tenslotte komt er ook ruimte om de brede functies te huisvesten. 

In de brede school kunnen de verschillende onderdelen afzonderlijk van elkaar 

functioneren maar zijn er wei steeds zichtlijnen naar de verschillende onderde

len. Hierbij blijft het gebouw levendig en is duidelijk zichtbaar dater meerdere 

functies in het gebouw zijn samengebracht. 

Belangrijk bij de brede school is dat de verschillende functies binnen de brede 

school zelfstandig kunnen blijven functioneren. De functies worden onderge

bracht in een gebouw maar moeten niet afhankelijk van elkaar worden. Het 

samenvoegen moet ervoor zorgen dat ze functies elkaar kunnen ondersteunen 

als dat nodig is. 
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4.3 Programma van de scholen 

De twee scholen die samen de basis moeten gaan vormen van de nieuwe 

brede school zijn van oorsprong identiek aan elkaar. Beide scholen hebben on

geveer 220-240 leerlingen. In de nieuwe situatie komen de scholen wei samen 

in een gebouw maar blijven beide scholen zelfstandig werken. Voor deze opzet 

is gekozen om te voorkomen dat er een megaschool ontstaat waar zo veel 

leerlingen en leerkrachten dagelijks in de weer zijn dat het overzicht verdwijnt. 

In de huidige scholen is het nu zo dat de leerkrachten bijna aile leerlingen ken

nen en ook van elkaar weten wat er speelt. Met de huidige aantallen leerlingen 

per school is dat nog te doen, met dubbel aantal is dit niet meer mogelijk. 

Bovendien zijn deze leerlingen juist gebaad bij persoonlijke aandacht van de 

leerkrachten. 

De scholen gaan wei een aantal ruimtes met elkaar delen zoals de aula en de 

mediatheek. Deze moeten wei onafhankelijk van de school gebruikt kunnen 

worden voor bijvoorbeeld avondcursussen. 

De gymzaal wordt wei een onderdeel van de brede school maar geen on

derdeel van de scholen zelf. De gymzaal kan zelfstandig gebruikt worden als 

onderdeel van de brede functies. 

Zoals ik al eerder aangaf blijven de twee scholen zelfstandig met eigen speello

kalen, klaslokalen, directie- en personeelruimtes. De personeelruimtes worden 

wei met elkaar verbonden om onderling overleg te vergemakkelijken. 

Ondanks dat de nadruk in de scholen blijft liggen op het klassikaallesgeven 

worden de lokalen wei voorzien van een aangrenzende ruimte met compu

terplekken waar zelfstandig gewerkt kan worden maar onder toezicht van de 

leerkracht. De oudere leerlingen kunnen voor zelfstandig groepswerk gebruik 

maken van de faciliteiten in de mediatheek. 

De onderbouw van de scholen wil ik een eigen plek geven binnen de scholen. 

Een plek waar nog lekker gespeeld en lawaai gemaakt kan worden zonder dat 

andere functies hiervan hinder ondervinden. Dat deel van de school moet nog 

echt ingericht worden als een speelplek. Omdat de onderbouw veel vaker bui

ten spelen dan de rest van de school is het noodzakelijk om een eigen speel

plaats te hebben waar ze niet onder voet worden gelopen en die niet grenst 

aan midden- of bovenbouw lokalen. 

Het is niet nodig dat beide scholen een eigen speelplaats hebben, deze kan 

prima door beide scholen gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat de 

leerlingen van beide scholen met elkaar in contact komen. 
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4.4 Programma brede functies 

Naast de basisschool zijn de brede functies een tweede belangrijke peiler van 

de brede school. Onder de brede functies worden verschillende voorzieningen 

verstaan zoals een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, consultatiebureau, poli

tiepost etc. Het programma voor deze voorzieningen ligt niet vast omdat deze 

kan wijzigen in de loop van de tijd. In het programma worden daarom ruimtes 

gereserveerd die flexibel ingedeeld kunnen worden afhankelijk van de eisen op 

dat moment. De brede functies moeten laagdrempelig zijn en daarom moe

ten deze ook goed zichtbaar en direct toegankelijk zijn in tegenstelling tot de 

scholen waarbij dat minder van belang is. Net als vanuit de scholen moet ook 

vanuit de brede functies zichtbaar zijn dat de brede school bestaat uit verschil

lende onderdelen die samen de brede school vormen. 

4.5 Programma winkelcentrum 

Het bestaande winkelcentrum is duidelijk toe aan een grate opknapbeurt net 

zoals het winkelcentrum in 1992 gehad heeft. Hiervoor volstaat het niet om 

het winkelcentrum te voorzien van een nieuw kleurtje. Er zijn grotere ingrepen 

noodzakelijk om het winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken. De brede 

school kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Zo is het nodig om het winkelcentrum 

te voorzien van een nieuwe duidelijke entree, omdat de bestaande ingangen 

niet representatief zijn. Daarnaast zou het goed zijn om een daadwerkelijke 

verbinding te maken tussen het winkelcentrum en de school. Op die manier 

wordt de brede school meer dan een toevoegsel aan het winkelcentrum en kan 

op deze manier het laagdrempelige karakter van de brede school verbeterd 

worden. 
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V. Concept ontwerp 

5.1 Concept 

Een brede school in Tilburg-West. Een nieuw openbaar gebouw in een groene 

maar monotone wijk biedt de mogelijkheid om de wijk een nieuwe impuls te 

geven. De brede school moet samen met het winkelcentrum een bloeiend hart 

van de wijk gaan vormen. Een gebouw waar de mensen trots op kunnen zijn. 

De afwijkende vorm en materialisering van het gebouw ten opzichte van de 

overige gebouwen in de wijk maken van de brede school een herkenbare plek 

met een duidelijk eigen gezicht. 

Door het combineren van een groot aantal voorzieningen komt vroeg of laat 

iedereen in de wijk in aanraking met de brede school. De combinatie van de 

brede school met het winkelcentrum zorgt voor een laagdrempelig gebouw 

waarmee een grote doelgroep bereikt kan worden. Hopelijk kan op deze ma

nier de brede school ervoor zorgen dat bewoners van de wijk Wandelbos weer 

trots zijn op hun wijk en daarmee de wijk ondersteunen. 

5.2 Stedenbouwkundige inpassing 

De wijk wandelbos in Tilburg is duidelijk een product van de jaren '60. Op de 

tekentafel met een liniaal getekend. In de hele wijk kom je aileen maar rechte 

straten tegen. Elke kruising of splitsing is er een van 90 graden. De enige 

elementen die hier een beetje van afwijken zijn een aantal flats die een beetje 

gedraaid staan om zo beter van het zonlicht te kunnen profiteren. 

Ook het bestaande winkelcentrum heeft zich naar dit strakke geometrische 

raster gevormd met een rechthoekig binnengebied en haaks daarop een aantal 

volumes. 

Dit bestaande winkelcentrum is gesloten en naar binnen gekeerd. Het doel 

is om dit winkelcentrum te betrekken bij de brede school. De winkels en met 

name de supermarkt zorgen voor veel toeloop en dat is precies wat een brede 

school nodig heeft. 

'l i"lcCJ ' 
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gesloten en naar blnnen gekeerd wlnkelcentrum 
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verplaatsen van de supermarkt 

diagonaal om richtlng te geven op de locatie 

Een van de belangrijkste minpunten van het huidige winkelcentrum is de 

onduidelijke ingang. Daarnaast is de smalle donkere "streeg" tussen de hoge 

flat en de supermarkt een groat minpunt. Deze minpunten moeten aangepakt 

worden door een nieuwe duidelijke ingang te maken en daarbij tegelijkertijd de 

smalle toegang tussen de flat en het winkelcentrum op te heffen. 

De smalle steeg tussen winkelcentrum en flat is onstaan door de bouw van 

de supermarkt aan de kop van het winkelcentrum. Hierdoor kwam oak de 

bestaande ingang in de verdrukking. Om deze problemen op te lassen is het 

noodzakelijk om de supermarkt te verplaatsen naar de zijkant van het winkel

centrum. Het winkelcentrum wordt dan weer geopend naar de omgeving. 

De introductie van de diagonale lijn in de situatie geeft de mogelijkheid tot het 

creeren van een grate binnenruimte die grenst aan het winkelcentrum zonder 

dat daarbij een smalle doorgang bij de flat ontstaat. Daarnaast ontstaat er een 

duidelijke ingang die vanaf twee kanten zichtbaar is en een duidelijke link heeft 

met zowel het huidige winkelcentrum als met de nieuwbouw met het nieuwe 

overdekte binnenplein. 

De diagonale lijn is duidelijk afwijkend ten opzichte van het strakke raster van 

de rest van de wok en geeft hiermee aan dat de brede school meer wil zijn dan 

aileen een onherkenbaar onderdeel van de wijk. Daarnaast geeft de diagonaal 

automatisch de richting aan naar de nieuwe ingang van de brede school en het 

winkelcentrum. De smalle punt van de diagonaal steekt nag net uit voorbij de 

flat en maakt de brede school zichtbaar en herkenbaar vanuit aile richtingen. 
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5.3 Aansluiting bij het winkelcentrum 

Met de verplaatsing van de supermarkt is mogelijk om een verbinding te 

maken tussen het winkelcentrum en de nieuwe brede school. Het binnenter

rein van het winkelcentrum kan doorgetrokken worden tot in de brede school. 

Hierdoor ontstaat een loop vanuit het winkelcentrum naar de brede school en 

omgekeerd. 

Daarnaast ontstaat als vanzelf op het snijpunt van de binnenruimtes van de 

supermarkt en de brede school een centrale ingang. Deze kan zowel voor het 

winkelcentrum als voor de brede school gebruikt worden. 

Aan de huidige achterkant van het winkelcentrum komt straks de nieuwe su

permarkt te liggen. Deze krijgt een eigen ingang omdat de supermarkt ruimere 

openingstijden kent dan de overige winkels van het winkelcentrum. 

5.4 Inpassing van de brede school 

Het nieuwe binnengebied vormt de basis voor de brede school. Het binnenbied 

en de nieuwe supermarkt worden als het ware omsloten door de brede school. 

Het winkelcentrum, het nieuwe binnenplein en de verplaatste supermarkt 

worden door de omarming van de brede school samengevoegd tot een geheel. 

Tegelijkertijd wordt hiermee ook de gesloten, onaantrekkelijke achterkant van 

het winkelcentrum aangepakt. De lelijke achterkant van de winkelcentrum 

krijgt een nieuw gezicht met een veel opener karakter. De brede functies ko

men direct grenzend aan het binnenplein op de begane grond om zo maximaal 

te profiteren van de aanwezigheid van het winkelcentrum. De drempel om deze 

te bezoeken wordt zo verkleind. De brede functies op de begane grond dragen 

de twee basisscholen die op de eerste en tweede verdieping gesitueerd zijn. 
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VI. Uitwerking ontwerp 

De brede school heeft door zijn diversiteit van functies een groot aantal 

verschillende gebruikers. Elke gebruiker maakt op zijn eigen manier gebruik 

van het gebouw, en zal oak het gebouw op een andere manier ervaren. Het 

uitgangspunt is steeds dat gebruikers elkaar niet moeten hinderen maar dat ze 

zich wei bewust zijn van elkaars aanwezigheid door veel zichtverbindingen naar 

de verschillende functies in het gebouw. De belangrijkste groepen gebruikers 

zijn: 

de leerlingen van de basisscholen 

leerkrachten van de basisscholen 

gebruikers van de peuterspeelzaal 

gebruikers van de gymzaal 

bezoekers van de brede functies 

winkelend publiek 

vanuit het oogpunt van elk van deze gebruikersgroepen ga ik het ontwerp 

uitleggen en de gemaakte keuzes verduidelijken. 
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6.1 Leerlingen van de basisschool 

In elke brede school zijn de leerlingen de meest frequente gebruikers. Vijf 

dagen in de week bevolken zij de klaslokalen van de brede school. De leerlin

gen van de basisschool zijn te verdelen in twee groepen. De leerlingen van de 

onderbouw (groepen 1 & 2, voorheen kleurschool) en de midden- en boven

bouw (groepen 3 t/m 8). In mijn brede school vormen beide groepen redelijk 

zelfstandige onderdelen van de basisschool. Seide hebben een eigen speel

plaats en toegang tot de brede school en ook binnen het gebouw hebben ze 

een andere beleving. Ik zal beide daarom afzonderlijk behandelen. 

6.1.1 onderbouw 

Voor veel leerlingen is de onderbouw de eerste aanraking met het onderwijs. 

Vanaf vijf jaar zijn aile kinderen in Nederland verplicht om naar school te 

gaan. Ze gaan dan naar de onderbouw van de basisschool. Omdat de onder

bouwleerlingen nog zo jong zijn ten opzichte van de midden- en bovenbouw 

leerlingen heb ik ervoor gekozen om de onderbouw een eigen plek te geven 

binnen de brede school. De ingang van de onderbouw ligt aan de Kobaltstraat. 

Dit is aan de andere kant van het parkeerterrein van het winkelcentrum. De 

onderbouw deelt deze ingang met de peuterspeelzaal en het kinderdagver

blijf. Bij binnenkomst bevindt zich aan de linkerkant de peuterspeelzaal, rechts 

het kinderdagverblijf en recht vooruit is de trap naar de onderbouw van de 

basisscholen. De onderbouwlokalen bevinden zich op niveau 1 en 2. Omdat de 

meeste kinderen in de onderbouw gebracht worden is het voor bezoekers met 

kinderwagens mogelijk om deze in de entreeruimte tussen de peuterspeelzaal 

en het kinderdagverblijf te stallen en dan de trap op te gaan naar de onder

bouw. 

De onderbouw is net als de rest van de school verdeeld over twee verdiepin

gen. Op elke verdieping bevinden zich twee lokalen, een speellokaal en een 

multifunctionele ruimte. Op de eerste verdieping is daarnaast nog een centrale 

ruimte van twee verdiepingen die grenst aan het speellokaal. Deze ruimte kan 

dienst doen als een soort van aula voor de onderbouw. De aula kan vergoot 

worden door de schuifwand tussen de aula en het speellokaal open te zetten. 

De ontstane ruimte kan dan gebruikt worden voor gezamenlijke activiteiten van 

de twee scholen. De twee speellokalen hebben een hoger plafond dan de nor

male lokalen zodat er naar hartelust gespeeld kan worden, bijvoorbeeld tijdens 



-

speelplaats onderbouw 

een balspel. Aan een zijde van het speellokaal is de wand gesloten zodat daar 

een klimrek geplaatst kan worden. 

De klaslokalen liggen aan een extra brede gang zodat deze ook gebruikt kan 

worden om te spelen. De hoofdvorm van de lokalen in de onderbouw is een 

parallellogram in plaats van het traditionele vierkant. Bij de inrichting van het 

lokaal ontstaan er zo automatisch verschillende hoekjes om te spelen of te 

"werken". Aile ramen in zowel de klaslokalen, de speellokalen als de verkeers

ruimtes lopen door tot aan het vloerniveau, hierdoor kunnen kinderen van de 

onderbouw ondanks hun grootte tach naar buiten kijken. Tussen de twee klas

lokalen bevindt zich een sanitairblokje met daarin de toiletten voor de kinde

ren. Vanuit het klaslokaal kan de leerkracht toezicht houden op de toiletten. Elk 

lokaal heeft natuurlijk een natte hoek met wastafels op kinderhoogte en samen 

met de toiletten vormt dit de natte eel. Dit is ook afwijkend vormgeven ten op

zichte van de rest van het lokaal als een doosje dat in de lokalen is geschoven. 

De kinderen van de onderbouw spelen veel vaker buiten dan de leerlingen 

van de midden- en bovenbouw. De onderbouw is namelijk niet gebonden aan 

aileen de pauzes zoals de bovenbouw. Omdat de leerlingen van de onderbouw 
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jonger zijn en niet onder de voet gelopen moeten worden door de midden-

en bovenbouw heeft de onderbouw een eigen speelplaats op het dak van de 

supermarkt. Deze grenst direct aan de gang van de onderbouw. De eigen 

speelplaats heeft, naast het voorkomen dat de jonge kinderen onder de voet 

worden gelopen, ook nog een ander belangrijk voordeel nl. het voorkomen van 

overlast voor de midden- en bovenbouw. Omdat de onderbouw ook buiten kan 

spelen tijdens de lessen van midden- en bovenbouw zou er anders overlast 

kunnen zijn door de spelende kinderen tijdens de lessen. Door de gescheiden 

Jigging ervan wordt dit voorkomen. 

Omdat de speelplaats verhoogd op het dak ligt is er voor de veiligheid een 

dubbele railing aangebracht zodat kinderen in een onbewaakt moment niet 

van het dak kunnen vallen. De onderbouw van beide scholen maken gebruik 

van dezelfde speelplaats op het dak van de supermarkt. 

6.1.2 midden- en bovenbouw 

Het schoolplein is de centrale ontmoetingsplek voor aile leerlingen en met 

name die van de midden- en bovenbouw. Het is de plek om weer eventjes 

bij te komen van de lessen, om te spelen, te kletsen en om rond te hangen. 

Kortom de plek om van alles te doen wat niet met school te maken heeft, 

maar toch onlosmakelijk verbonden is met school. Het schoolplein heeft dus 

een belangrijke functie binnen de school. Daarom heb ik ervoor gekozen om 

het schoolplein een onderdeel te Iaten zijn van de brede school en niet een 

toevallige buitenruimte die naast het schoolgebouw ligt. Het schoolplein vormt 

letterlijk een lint door de brede school heen. Ondanks dat de brede school 

twee verschillende scholen bevat heb ik ervoor gekozen om een doorlopend 

schoolplein te maken voor beide scholen samen. Het is nergens voor nodig om 

de kinderen in hun vrije tijd te scheiden. Door slechts een groot schoolplein te 

maken komen de leerlingen met elkaar in contact en kunnen ze samen spelen. 

De ingang van het schoolplein ligt net als de ingang van de onderbouw aan 

de Kobaltstraat. Over een brede helling loop je langzaam naar beneden en 

kom je uiteindelijk aan op het laagste niveau van de speelplaats, 1 meter lager 

dan het omliggende maaiveld. Vanuit daar kun je onder het gebouw doorlo

pen richting een grote trap die weer uitkomt op het middelste niveau van de 

speelplaats. Op dit niveau bevindt zich ook de hoofdingang voor de eerste 

basisschool. Vanaf dit niveau loopt een tweede trap verder omhoog naar het 
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hoogste niveau van het schoolplein: het dak van het centrale binnenplein. Dit 

deel van het schoolplein is het grootste en is rondom omsloten. Het opvallend

ste kenmerk hier is het raster van ronde kolommen en liggers. De kolommen 

en liggers vormen samen verdiepingshoge vakwerken die ervoor zorgen dat 

het onderliggende binnenplein volledig vrij is van kolommen. De driehoekige 

vorm van het bovenste schoolplein zorgt voor een dynamisch beeld als je over 

het schoolplein heen loopt, ondanks het strakke raster waar de kolommen 

in staan. De grote afstand van ruim vier tot acht meter tussen de kolommen 

zorgt ervoor dat deze wei duidelijk aanwezig zijn, maar dat ze niet hinderlijk 

zijn voor het gebruik als schoolplein. Aileen balspelen zijn lastig maar daar

voor is het altijd mogelijk om gebruik te maken van het lager gelegen deel 

van het schoolplein. Vanaf het bovenste schoolplein is het mogelijk om door de 

openingen in de zijwand richting het Wandelbos of naar beneden te kijken. Een 

gedeelte van de speelplaats is voorzien van een glazen vloer voor lichtinval in 

de ondergelegen ruimte. Net als bij het middelste niveau van het schoolplein is 

hier oak een ingang naar de school. 

De indeling van de twee boven elkaar gelegen scholen is identiek. Leerlingen 

komen binnen via de twee ingangen aan het schoolplein. Bij binnenkomst 

komen ze in een brede gang I galerij. Recht vooruit liggen de ruimtes voor het 

personeel en de directie. Unks en rechts daarvan de klaslokalen. Na binnen

komst lopen de leerlingen richting hun eigen klaslokaal. 
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Voor elk klaslokaal is een verbreding van de galerij waarbij aan de ene kant 

de toegang is naar het klaslokaal en aan de andere kant ruimte voor kapstok

ken zodat elke klas zijn eigen kapstok heeft. Om en om liggen er tussen de 

klaslokalen sanitairblokjes of computerwerkplekken. Het sanitairblokje is aileen 

bereikbaar vanaf de galerij terwijl de computerwerkplekken aileen vanuit de 

klaslokalen te bereiken zijn. Bij binnenkomst in het lokaal valt op dat ook deze 

afwijkend van vorm is. Eigenlijk is het een standaard vierkante vorm waar

aan aan de gevelzijde extra ruimte is gemaakt in de vorm van een driehoek. 

Door deze vorm kan het klaslokaal zo ingericht worden dat aile kinderen goed 

zicht hebben op het schoolbord en is er bureauruimte voor de leerkracht in de 

punt van het klaslokaal. Vanuit elk klaslokaal is een verbinding naar de aparte 

ruimte met computerwerkplekken. Naast deze werkplekken zijn er ook nog 

werkplekken in de mediatheek van de brede school. Beide scholen delen deze 

mediatheek, die natuurlijk voorzien is van allerlei boeken maar omdat door 

het internet de nadruk steeds meer komt te liggen op het online zoeken van 

informatie, is hier ook ruimte gemaakt voor computerwerkplekken. Tenslotte 

is er nog een aula die voor beide gescholen gezamenlijk is. Deze kan gebruikt 

worden voor activiteiten in school zoals carnaval en kerstmis of als er met 

meerdere klassen tegelijk iets gedaan moet worden. De aula is gesitueerd in 

de punt van het gebouw aan het einde van de galerij en ligt qua niveau precies 

tussen de twee scholen in. 

-
aula mediatheek 
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6.2 Personeel van de basisscholen 

In de basisscholen zijn de meeste personeelsleden natuurlijk de leerkrachten, 

- aangevuld met de directie en het onderwijs ondersteunend personeel zoals 

personeelskamer en directierulmte 
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een concierge. Hiervoor zijn een aantal ruimtes noodzakelijk zoals een perso

neelsruimte, een directiekamer,een sanitairblok en bergruimte. De belangrijkste 

ruimtes, de personeelsruimte en de directiekamer, liggen centraal in de school, 

recht tegenover de ingang vanaf het schoolplein en bij het centrale trappenhuis 

en de lift. Deze zijn centraal gelegen tussen aile klaslokalen zodat het perso

neel niet te ver hoeft te lopen. 

Voor de leerkrachten is de personeelsruimte, naast het klaslokaal, de belang

rijkste ruimte in de school. Hier kunnen ze weer eventjes tot rust komen, 

ervaringen uitwisselen, een kopje koffie drinken en natuurlijk lunchen. Ik heb 

ervoor gekozen om voor elke school een eigen personeelsruimte te maken, 

omdat deze anders erg groat en ongezellig zou worden. Wei zijn beide met 

elkaar verbonden door een trap zodat het mogelijk is om even snel voor een 

vraag of een opmerking naar de andere school te gaan. 

Direct links van de personeelsruimte is de directiekamer. Hier zit de directie 

(twee personen, en eventueel iemand voor de administratie). De directie is er 

natuurlijk voor de leerlingen en de ouders maar zeker oak voor het personeel, 

vandaar dat deze oak naast elkaar zijn gesitueerd. Door de centrale ligging in 

de school is deze makkelijk te vinden voor bezoekers. 

Elke school heeft natuurlijk een grate bergruimte nodig voor schoolboeken, 

schriften, papier, schrijfmaterialen etc. Daarom zijn er voor elke school twee 

bergingen, een voor de onderbouw en een grate voor de midden- en boven

bouw. 

De concierge is een apart verhaal in deze brede school: normaal is het gebrui

kelijk dat elke school een concierge heeft voor de dagelijkse kleine klusjes, 

hoewel daarop de laatste jaren wei vaak op bezuinigd is. Omdat de twee scho

len onderdeel uitmaken van een brede school is het niet noodzakelijk om elke 

school een eigen concierge te geven. Daarvoor in de plaats zijn er beheerders 

voor de hele brede school die ervoor moeten zorgen dat de brede school oak 

buiten de normale schooltijden toegankelijk is, en dat de klusjes die noodzake

lijk zijn uitgevoerd worden. Daarom is hier geen aparte ruimte gemaakt voor 

een concierge maar de beheerders hebben op de begane grand wei een eigen 

ruimte. 



-

peuterspeelzaal met bultenspeelplaats 

Aile klaslokalen voor de midden- en bovenbouw zijn identiek qua vorm. Voor 

de leerkrachten is er een eigen hoek in het lokaal voor hun bureau en andere 

spullen. Bij de lokalen met een ruimte voor computerwerkplekken kan de 

leerkracht vanuit het lokaal toezicht houden op de leerlingen die zelfstandig 

werken zonder het lokaal te hoeven verlaten. Aile lokalen hebben langwerpige 

verticale ramen. Deze ramen kunnen niet geopend worden, in plaats daarvan 

is naast elk raam een even groat verticaal paneel dat volledig geopend kan 

worden om zo het lokaal van extra frisse buitenlucht te voorzien. 

6.3 Gebruikers van de peuterspeelzaal 

Eigenlijk is de peuterspeelzaal, net als de gymzaal, een onderdeel van de 

brede functies binnen de brede school. In tegenstelling tot de meeste andere 

voorzieningen in de brede school kan voor de peuterspeelzaal niet voorstaan 

worden met een simpelweg beschikbaar stellen van een ruimte. Daarvoor is 

de peuterspeelzaal te specifiek, deze moet gemakkelijk toegankelijk zijn, over 

een buitenruimte beschikken en mag ook niet te veel overlast geven naar de 

andere ruimtes toe. 

De peuterspeelzaal is gesitueerd in hetzelfde deel van de brede school als de 

onderbouw van de basisschool. Ze delen hiermee ook de ingang. De ingang 

van dit deel van het gebouw is bereikbaar vanaf een kleine speelplaats. Deze 

is gelegen aan de Kobaltstraat en is net als het laagste niveau van het school

plein een meter verdiept ten opzichte van de het maaiveld. In tegenstelling tot 

het schoolplein is deze echter random voorzien van een keerwand zodat de 

spelende peuters niet plotseling de weg op kunnen schieten. 

De peuterspeelzaal zelf is gelegen onder het speellokaal van de onderbouw. 

Hierdoor is er niet snel geluidsoverlast te verwachten. Eigenlijk is de peuter

speelzaal een grate open ruimte waarin de peuters naar hartelust kunnen 

spelen. De sanitaire voorzieningen zoals een keukentje en toiletten worden 

gedeeld met het tegenovergelegen kinderdagverblijf en zijn bereikbaar vanaf 

de gezamenlijk entree. Als de kinderen te oud worden voor de peuterspeelzaal 

kunnen ze doorstromen naar de bovengelegen onderbouw van de basisschool. 

Ze blijven hierbij binnenkomen via dezelfde ingang van het gebouw. 
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6.4 Gebruikers van de gymzaal 

Sportvoorzieningen zijn erg belangrijk in elke wijk en een gymzaal is hier een 

onderdeel van. Daarnaast is een gymzaal in de nabijheid onmisbaar voor 

elke basisschool. In de brede school is de gymzaal helemaal opgenomen in 

het gebouw. Overdag is deze grotendeels in gebruik voor de gymlessen van 

de twee basisscholen maar buiten de schooltijden kan deze gehuurd worden 

voor sportverenigingen. De gymzaal is aileen vanaf buiten bereikbaar om zo 

onafhankelijk mogelijk te kunnen functioneren en niet gebonden te zijn aan de 

openingstijden van de rest van de brede school. 

Bij binnenkomst van het gymzaalgedeelte zijn aan de linkerkant twee kleed

ruimtes met daartussen het sanitairblok met douches en toiletten. Via een trap 

naar ben eden bereik je de gymzaal. Deze ligt op het laagste niveau van de bre

de school, 3,2 meter onder het maaiveld. Ik heb hiervoor gedaan omdat voor 

een gymzaal een minimale vrije hoogte van 5,5 meter noodzakelijk is. Om te 

voorkomen dat de plaatsing van de gymzaal een barriere gaat vormen tussen 

de overige functies heb ik ervoor gekozen om deze half verdiept aan te leggen. 

Naast de trap in de gymzaalligt de materialenberging op hetzelfde niveau als 

de gymzaal. Aan twee kanten is de gymzaal voorzien van een glaswand van 3 

meter hoogte. Aan de ene kant voorziet deze glaswand de gymzaal van dag

licht, aan andere kant geeft het een doorkijk naar het overdekte binnenplein. 

6.5 Winkelend publiek 

Met de komst van de brede school naar het winkelcentrum verandert er veel 

voor het winkelcentrum. Zo heeft de supermarkt een nieuwe plaats gekregen 

en is er een nieuwe duidelijke ingang gecreeerd die zowel voor de brede school 

als voor het winkelcentrum gebruikt gaat worden. De bestaande binnenruimte 

van het winkelcentrum is doorgetrokken tot in de brede school zodat deze veel 

groter is geworden. Hiermee is tevens een duidelijke koppeling gemaakt tus

sen het winkelcentrum en de brede school. Voor het winkelende publiek is de 

nieuwe plaats van de supermarkt de belangrijkste verandering. 



Deze ligt nu direct aan de binnenruimte van het winkelcentrum en is dus veel 

toegankelijker geworden. Het winkelcentrum als geheel heeft eindelijk een 

ingang gekregen die recht doet a an het winkels. Niet Ianger wordt je door een 

smal donker steegje naar binnen geleid maar kom je nu binnen via een grote 

open ruimte met daglicht van boven. Vanuit daar kan het publiek doorlopen 

naar het winkelcentrum of eens gaan kijken naar wat de brede school nog 

meer te bieden heeft. 



brede functies aan het blnnenpleln 

6.6 Bezoekers van de brede functies 

De brede school valt of staat natuurlijk bij het aanbod van de brede functies. 

Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn voor aile bezoekers van zowel de brede 

school als het winkelcentrum. Daarom zijn de brede functies gesitueerd direct 

aan het centrale binnenplein van de brede school. Dit plein wordt omringd door 

aile onderdelen waaruit de brede school bestaat zoals op de begane grond de 

ggd, een politiepost, de gymzaal en het winkelcentrum, op de eerste verdie

ping de basisscholen, de mediatheek en de aula. Het dak van de binnenruimte 

wordt gevormd door het schoolplein van de twee scholen. Als bezoeker van de 

brede school kom je automatisch in de centrale binnenruimte en vanuit daar 

kun je aile overige functies zien liggen. De meest gebruikte brede functies 

liggen direct aan het binnenplein maar je ziet ook de mensen lopen over de 

galerijen van de scholen. Door de glazen wand van de gymzaal kun je een 

blik werpen op sportieve prestaties of doorlopen naar de supermarkt in het 

winkelcentrum. Het belangrijkste is dat waar je ook kijkt er overal om je heen 

activiteit is. Hieraan hoef je niet deel te nemen, je kunt natuurlijk ook op een 

van de bankjes gaan zitten om te kletsen met iemand uit de wijk. 

Ouders die net kun kinderen naar school hebben gebracht kunnen direct door

lopen naar het winkelcentrum voor hun boodschappen, waardoor ze automa

tisch langs de brede functies komen. 

Bewoners in de wijk komen hoe dan ook bewust of onbewust in aanraking 

met de brede school als spil in de wijk. De keuze om gebruik te maken van het 

aanbod blijft bij ieder persoonlijk liggen maar de drempel om dit te doen wordt 

op deze manier zo laag mogelijk gehouden. 
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6. 7 Materialisering 

Een gebouw dat zo'n diversiteit aan functies bevat vraagt om eenduidig ma

teriaalgebruik. Ik heb ervoor gekozen om de verschillende hoofdfuncties van 

de brede school elk hun eigen materiaal mee te geven. Grofweg is de brede 

school in te delen in drie delen: de brede functies, de lokalen van de scholen 

en de gezamenlijke ruimtes. Elk deel krijgt zijn eigen materiaal mee zodat zelfs 

aan de buitenkant al zichtbaar is dat er verschillende onderdelen zijn samenge

bracht onder een dak. 

Op de begane grond liggen de brede functies zeals een peuterspeelzaal, een 

kinderdagverblijf, en de tlexibele ruimtes voor bijvoorbeeld de ggd of de thuis

zorg. Deze worden uitgevoerd in een Iichte okerkleurige baksteen. Hiermee 

sluit ik aan op de omliggende bebouwing die ook uitgevoerd is in traditioneel 

metselwerk in Iichte kleuren. Daarnaast is metselwerk een degelijk materiaal 

dat veel kan hebben en dat er ook na lange tijd netjes uit blijft zien. Zeker op 

maaiveld niveau is dat erg belangrijk in verband met mogelijk vandalisme. 

Het tweede onderdeel, de lokalen van de basisscholen,vormen het grootste 

deel van de brede school. Hier heb ik gekozen voor een vriendelijk ogend 

materiaal in de vorm van twee soorten houten beplating in twee tinten. Deze 

beplating bestaat uit verdiepingshoge panelen in twee maten. Ze worden in 

een steeds wisselend patroon op de gevel aangebracht. Af en toe wordt er een 

breed paneel ingewisseld voor een raam. Naast elk raam is er een paneel in 

een lichtere dat opengezet kan worden voor extra frisse Iucht in de lokalen. 

Het laatste onderdeel van de brede school zijn de gezamenlijke ruimtes zeals 

de aula, de mediatheek, de galerijen langs de klaslokalen en de gymzaal. Dit 

zijn ruimtes waar veel activiteiten plaatsvinden. Deze activiteiten wil ik ook aan 

de buitenkant duidelijk zichtbaar maken en daarom heb ik ervoor gekozen om 

deze ruimtes te voorzien van een vliesgevel, van vloer tot plafond aileen maar 

glas. Veel van deze ruimtes gaan ook 's avonds gebruikt worden en door het 

glas lichten deze dan mooi op. 

De brede school is dus opgebouwd uit verschillende delen met elk hun eigen 

materialisering. Toch vormen deze onderdelen samen de brede school. Want 

de brede school is bovenal een optelling van onderdelen of functies met als 
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belangrijkste doel samen meer te zijn dan de som van de afzonderlijke delen. 

Vandaar ook dat de lokalen aan de buitenkant een duidelijk andere materialise

ring krijgen dan de brede functies en de gezamenlijke ruimtes. Deze verschil

lende materialen moeten uitdragen dat elke functie op zichzelf kan staan, niet 

aileen intern maar ook extern. De meerwaarde van de brede school komt voort 

uit de samenwerking tussen de verschillende delen. Dat is ook wat de brede 

school voor ogen staat, samen sterker staan voor een betere ontwikkeling van 

zowel kind als ouder. De verschillende delen worden samengebracht onder een 

groot dak. Ondanks dat er verschillende delen van de brede school een eigen 

materialisering hebben moet de brede school als geheel ook een eigen gezicht 

naar de wijk hebben. Dit wordt gevormd door een frame rondom de verschil

lende delen. Dit frame bestaat uit gegalvaniseerde stalen T-profielen met 

daartussen horizontale lamellen van gezet aluminium. 

Het frame omvat de verschillende delen en smelt deze samen tot een geheel. 

Tegelijkertijd geeft het frame door de openheid een kijkje naar de achterliggen

de onderdelen. Het gebouw gaat dus niet schuil achter het frame maar wordt 

door het frame juist samengevoegd tot een grater geheel. Het frame heeft een 

groot contrast met de omgeving en dit komt naar voren in zowel het materiaal

gebruik als in de vormgeving. Het frame van staal en aluminium komt nergens 

in de omgeving terug en geeft het gebouw een eigen gezicht. Het maakt dat 

het gebouw een duidelijk baken in de wijk wordt. 

De locatie van de brede school bij het winkelcentrum zorgt ervoor dat de brede 

school versterkt wordt. Het winkelcentrum heeft door zijn winkels een vaste 

toeloop van bezoekers. Het winkelcentrum is dus een belangrijke trekker voor 



Ia meiien 

de brede school maar enige scheiding tussen het winkelcentrum en de brede 

school is wei wenselijk. Hoewel het belangrijk is om het gebouw zo laagdrem

pelig mogelijk te maken is het niet goed zijn als er geen duidelijk onderscheid 

zou zijn tussen de brede school en het winkelcentrum. Voor de bezoeker moet 

het wei zichtbaar zijn of je je nu in het winkelcentrum of in de brede school 

bevindt. 

De basisschool is onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

De onderbouw, die bestaat uit groep 1 en 2 komt overeen met de vroegere 

kleuterschool. Officieel bestaat de kleuterschool dus niet meer, maar ik heb 

er bewust voor gekozen om de onderbouw onder te brengen in een apart 

deel van de school. In dit gedeelte staat het jongere kind centraal. Ik ben van 

mening dat er tach nog zoiets als een echte "kleuterschool" moet zijn waar 

kleine kinderen nog lekker kind kunnen zijn in hun eigen veilige beschermde 

omgeving. 

De scheiding tussen zowel het winkelcentrum als de brede school als tussen 

de onderbouw en midden/bovenbouw wordt gevormd door een schijf die van 

noord naar zuid loopt langs het winkelcentrum en daarbij ook de brede school 

doorsnijdt. Deze schijf vormt hiermee zowel de grens tussen de brede school 

en het winkelcentrum als de scheiding tussen de onderbouw en de midden/ 

bovenbouw. Zij geeft aan waar de grens tussen de verschillende onderdelen 

ligt maar laat nog wei interactie toe. De schijf wordt dan ook doorsneden door 

doorgangen die toegang geven tot de andere kant en door openingen die 

doorkijkjes geven naar de andere functies binnen de brede school. 
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VII. Conclusie 

Bij het begin van mijn afstuderen ging ik voor mijn antwerp er nag vanuit dat 

er op de huidige locatie van de Thomas More school een nieuwe brede school 

zou moeten komen. Het leek mij gewoon logisch om op de bestaande locatie 

nieuwbouw te plegen, want waarom zou je gaan verhuizen als de locatie nu 

oak goed is. In een gesprek met de gemeente werd wei een nieuwe locatie 

aangedragen in de nabijheid van een winkelcentrum, maar ik zag daar toen 

het nut niet van in. Tijdens het vooronderzoek werd echter steeds duidelijker 

dat een brede school misschien wei veel beter tot zijn recht zou komen op 

die andere locatie. Na lang wikken en wegen tach de beslissing genomen om 

verder te gaan op de nieuwe locatie, naast het winkelcentrum van de wijk. De 

brede school moet het namelijk hebben van een laagdrempelig karakter en een 

grate toeloop van bezoekers. En dat was precies wat de nieuwe locatie waar 

kon maken. Een winkelcentrum trekt bezoekers en dus oak potentieel voor de 

brede school. Vol goede moed gestart op de nieuwe locatie maar daar liep ik 

tegen de barriere op van het bestaande winkelcentrum die eigenlijk elke inter

actie met de omgeving onmogelijk maakte. Voor de tweede keer dus de keuze 

gemaakt dat mijn brede school nag beter op zijn plek is op nieuwe, andere 

locatie. Deze keer bleef ik echter in de buurt van het winkelcentrum want de 

koppeling tussen de brede school en het winkelcentrum bood een daadwerke

lijke meerwaarde voor mijn antwerp. Grootste probleem was het maken van 

een goede koppeling tussen winkelcentrum en brede school. Een koppeling die 

zowel voor de brede school als voor de winkelcentrum een belangrijke meer

waarde zou geven. De meerwaarde voor de brede school was duidelijk; een 

toeloop van bezoekers en een laagdrempelige toegang bieden tot de brede 

school. Voor het winkelcentrum heb ik geprobeerd om de meerwaarde te 

creeren door de bestaande problemen die er zijn, onder andere op het vlak van 

toegankelijkheid en uitstraling naar omgeving, aan te pakken. 
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Met het antwerp voor de brede school in de wijk 't Wandelbos heb ik gepro

beerd om echt iets toe te voegen aan het winkelcentrum en daarmee ook aan 

de wijk 't Wandelbos. Een gebouw dat meer moest zijn dan de verzameling 

ruimtes waarin verschillende functies gehuisvest kunnen worden. Met het ant

werp van de brede school 't Wandelbos is er een plan ontstaan dat een meer

waarde biedt aan de wijk. Het gebouw omsluit gedeeltelijk het bestaande 

winkelcentrum waardoor het zich aanpast aan de bestaande bebouwing maar 

tegeldkertijd valt het gebouw door zijn plaatsing omgeving, gebruikte materia

len en gevel op in wijk. Een gebouw dat in ieder geval een eigen gezicht heeft 

binnen een verder wat saaie wijk. 

Met de keuze voor het "ouderwetse" klassikale onderwijs boven het op dit 

moment gebruikelijke zelfstandig-/ groepsgewijs werken, wil ik duidelijk maken 

dat zeker niet elke vernieuwing in het onderwijs een verbetering hoeft te zijn, 

en met name niet voor kwetsbare groepen. De laatste tijd komt er steeds meer 

kritiek op de steeds maar voortdurende vernieuwingen waarbij totaal voor-

bij wordt gegaan aan het doel: het verbeteren van de leerprestaties van de 

leerlingen. Uiteraard kan een schoolgebouw aileen er niet voor zorgen dat de 

leerprestatie van de leerlingen verbeteren. Maar het schoolgebouw kan wei de 

veilige haven zijn voor de leerlingen, waar ze op hun gemak zijn, en waarmee 

een goede basis gelegd kan worden voor het leerproces. 

Met dit plan heb ik de wijk wandelbos een nieuwe impuls gegeven. Het 

bestaande winkelcentrum krijgt een nieuwe ingang en een eigen gezicht in 

de wijk. De brede functies krijgen door het laagdrempelige karakter en de 

koppeling met het winkelcentrum toegang tot een grote groep bezoekers. De 

twee basisscholen tenslotte hebben in de brede school een prominente plek 

gekregen met makkelijke toegang tot aile brede functies van de brede school, 

zonder daarbij hun eigen identiteit op te moeten geven. De scholen kunnen 

zelf aangeven tot waar de samenwerking gaat. Voor de wijk 't Wandelbos is 

deze nieuwe brede school een onderdeel van de kwaliteitsverbeteringen die 

plaats gaan vinden in de wijk om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de 

bewoners graag wonen in hun wijk: 't Wandelbos. 
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VIII. Bijlage 

9.1 artikel Brabants Dagblad 22 februari 2007 

Grote achterstand kinderen Kruidenbuurt 
Problemen in Tilburg West zichtbaar na onderzoek gemeente 

door Jessica Maas TILBURG - Klnderen In de Kruldenbuurt In Tilburg-West beginnen met een achterstand van rulm twee jaar aan de baslsschool. Het 

merendeel van de kinderen ult de wijk stroomt hlerdoor nlet door naar het hager onderwljs. Dit blljkt ult het zo geheten 'gegevensboek' dat de gemeente 

Til burg heett gemaakt, in het kader van de nieuwe aanpak in de Kruldenbuurt . 

Een jaar geleden glng de nleuwe aanpak van start, naar Amerikaanse voorbeeld. Uitgangspunt: Ia at de wljkbewoners zelf de problemen benoemen, de 

gemeente ondersteunt en meet de resultaten. Het Huls In de Umberstraat, gerund door vrljwllligers, Is maar een onderdeel van deze nleuwe aanpak. De 

problemen In de buurt waren snel duidelijk: armoede, opvoedlng, aimlnallteit en gezondheid. 

Gebledsmanager W. Bongaarts van de gemeente Tllburg : .. Om de resultaten van de aanpak te kunnen zlen, hebben we nu eerst een nulmetlng gedaan. 

Er zljn vragenlijsten op scholen verspreld; aile bestaande gegevens zljn blj elkaar gelegd." 

En het resultaat was niet mis. De gezondheid van klnderen en jongeren baart zorgen. Overgewlchtkomt relatief veel voor. En veel klnderen hebben grate 

achterstand wanneer ze aan school beglnnen. De cijfers llegen niet, beaamt directeur Hans Tlmmermans van basisschool Thomas More. Het merendeel 

van zljn leerlingen stroomt door naar het vmbo .• Ouders zljn daar van geschrokken. Maar als het nlet geed gaat met een wljk, dan gaat het ook nlet 

geed met een school. Dit kunnen wlj als school echt niet aileen oplossen, dat moeten we met de wijk doen. Het Is een hardnekklge probleem." 

Project-asslstente B. Lagarde, die fulltime met de Kruldenbuurt bezig Is: .we wlllen er als scholen en gemeente iets aan doen, maar het zijn jullie klnde

ren, hebben we gezegd. 

Wat kunnen jullie hler zelf aan doen?" Buurtbewoonster en moeder Gulcum Cavdarci : • De reacties zljn verschlllend. Sommlge ouders geloven er nlet 

meer In en denken er over om hun kinderen van school te halen; anderen wlllen julst proberen er echt wat aan te doen." 

Inmiddels zijn er werkgroepen gevormd, bestaande uit ouders en lnstanties, die met initlatleven komen om de neerwaartse splraal te keren. 

Gebledsmanager Bongaarts beaamt dat het gemeentehuis ook meet wennen aan de nleuwe aanpak, maar er wei open voor staat. .we praten ons de 

blaren op de tong. Maar er is echt sprake van een omslag. 

'Sommlge ouders geloven er niet meer in en denken er over om hun klnderen van school te halen; anderen wlllen juist proberen er echt wat aan te doen' 

Felten Tllburgse Kruldenbuurt 

. De Kruidenbuurt telt 6900 inwoners . 

. De heltt van de bewoners Is van allochtone afkomst. Eenderde van de gezlnnen met kinderen Is een-oudergezin . 

. Elf procent van de bewoners tussen de 18 en 65 jaar is afhankelljk van een ultkerlng . 

. In 2005 waren 250 jongeren uit de wijk - tussen de 12 en 17 jaar - al een keer In aanraking geweest met de politie . 

. Slnds vorig jaar worden de problemen In de Kruidenbuurt naar Amerlkaanse voorbeeld aangepakt . 

. Bewoners hebben zelf de problemen In de wljk benoemd. Ze wlllen met name de armoede, werkioosheid en opvoedlng gaan aanpakken . 

. Uitgangspunt Is verder dat de resultaten met elkaar worden gemeten. 
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8.2 Programma van eisen 

Aantal Rulmte Hoort bii Opp. Tot. Ooo Hooqte Oomerklnqen 
4 leslokaal bovenbouw TM-School 60 240 28 Mag op ho~ ere verdieping zitten oak naschool berelk-
4 leslokaal mlddenbouw School 60 240 28 Mag op hog ere verdieping zitten 
2 leslokaal onderbouw TM-School 65 130 28 Begane grand 
1 toilet onderbouw TM-School 6 6 Begane grand meet zicht op zljn vanuit lokaal 
2 toilet middenbouw TM-School 6 12 
2 toilet bovenbouw TM-School 6 12 
1 soeellokalen TM&KH-oez. 80 80 35 
1 aarderobe + berQkasties oers. TM-School 10 10 centrale olek bii toiletten liefst 
1 aarderobe kinderen TM-School 0 0 In gan~ voor klas (geen a parte rulmte) 
1 toilet personeel TM-School 6 6 centrale plek in school/ gebouw 
1 personeelsrulmte TM-School 90 90 Oak vergaderruimte eventueel ook voor ander person eel 
1 kamer directeur TM-School 16 16 
1 berglng schoolmaterialen TM-School 15 15 
1 berglng aula TM-School 20 20 voor stoelen podium etc bij aula 
1 aula TM&KH-gez. 80 80 
1 berglnQ soeellokaal TM-School 16 16 bli soeellokaal 
1 buitenberalna TM&KH-aez. 35 35 Aan bultenqevel bli soeelolaats 
1 berQrulmtes ( diversen) TM-School 40 40 te verdelen over 2 rulmtes 
4 leslokaal bovenbouw KH-School 60 240 28 Maq op hoa ere verdiepina zitten ook naschool bereik-
4 leslokaal middenbouw KH-School 60 240 28 Mag op ho~ ere verdiepinq zitten 
2 leslokaal onderbouw KH-School 65 130 28 Begane grand 
1 toilet onderbouw KH-School 6 6 Begane grand meet zicht op zijn vanuit lokaal 
2 toilet mlddenbouw KH-School 6 12 
2 toilet bovenbouw KH-School 6 12 
20 comouterwerkolekken TM&KH-qez. 4 80 Bii of In klaslokaal 
1 aarderobe + berqkasties oers. KH-School 10 10 centrale olek bli oersoneelskamer 
1 qarderobe klnderen KH-School 0 0 In aanq voor klas (aeen aoarte rulmte) 
1 toilet person eel KH-School 6 6 centrale plek in school/ gebouw 
1 personeelsrulmte KH-School 90 90 Oak vergaderruimte eventueel oak voor ander personeel 
1 kamer dlrecteur KH-School 16 16 
1 ber-giQQ schoolmaterialen KH-School 15 15 
1 berQinq soeellokaal KH-School 16 16 bl1 soeellokaal 
1 bultenberQinq KH-School 35 35 Aan buitenqevel bii soeelolaats 
1 berqrulmtes (diversen) KH-School 40 40 te verdelen over 2 ruimtes 
1 centrale serverrulmte gezamenliik s 5 
1 centrale entree gezamenlijk 50 so 
1 concierge gezamenlijk 20 20 
1 gyrTl_zaal Sporthal 260 260 aan buitenkant evt voor externe huur aeschikt 
2 douches & kleedrulmte Soorthal 45 90 aan buitenkant maar wei toegaQgeliik via binnen 
1 berQinQ soorthal Soorthal 60 60 toeqankeliik vanuit avmzaal 
1 thuiszora Thuiszora I Multi 20 20 Rulmte bepaalde tliden bemand voor vraaen 
2 peutersoeelzaa I Peuterspeelzaal 70 140 Beschermde in~anq 
2 toilet 1 verschoonruimte Peuterspeelzaal 6 12 
1 bergruimte peuterspeeizaal Peuterspeeizaal 12 12 
1 politi§)ost politie 80 80 bereikbaar van buitenaf ( ook na sluitingstijd) 
1 vrii indeelbare rulmtes multi 250 250 rulmtes in te deien naar behoefte van brede functies 
1 actlviteitenruimtes Voor I naschoolse 60 60 Ook te qebruiken als knutsellokaal 
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