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ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden, dat uitschrijvers van prijsvragen behulpzaam 

is bij de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. 
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aap, noot, mis 
De nieuwe, brede basisschool heeft de omgeving veel te bieden. Door een 

school te combineren met bijvoorbeeld kinderopvang, welzijn en gezondheids-

zorg ontstaat een verbindende schakel in de wijk. Gemeenten, woning-

corporaties en marktpartijen willen hieraan bijdragen en dit trefpunt een 

bijzondere uitstraling geven. Toch gaat het vaak mis. Ook als men over het 

resultaat positief is, blijkt de voorgeschiedenis moeizaam. Dat kan beter. 

Daarom heeft Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds 

voor Architectuur het initiatief genomen tot een landelijk debat over de opgave 

van en het opdrachtgeverschap bij brede basisscholen. 

Bij de voorbereiding van het debat en deze publicatie betrok Architectuur 

Lokaal tientallen scholen in alle provincies. Een groep auteurs ging op pad om 

gesprekken te voeren met leerkrachten, wethouders, ambtenaren, school-

directeuren, architecten, ontwikkelaars en adviseurs. Het beeld dat naar voren 

komt is gemengd. Gemengder dan verwacht, want meestal is de publiciteit 

over brede scholen vooral positief. Wie echter op zoek gaat naar praktijk-

ervaringen, ontdekt al snel dat het niet zo simpel is om een goede brede 

school te bouwen. Iedere school is maatwerk en toch komen steeds dezelfde 

problemen terug. Men worstelt met het omschrijven van de opgave, met het bij 

elkaar brengen van gebruikers, met het vinden van de juiste architect, met de 

financiering. Kortom, alle kwesties die spelen bij opdrachtgeverschap zijn aan 

de orde. Het brede karakter van de school werkt verwarring in de hand.  

Te vaak is onduidelijk wie nu eigenlijk de opdrachtgever is. Het opdrachtgever-

schap zweeft ergens tussen gemeentelijke diensten, schoolbesturen en 

ontwikkelaars. Gezien de ambitie om de school tot centraal punt in de wijk te 

maken, wordt aan tal van maatschappelijke organisaties gevraagd om aan te 

haken in de planvoorbereiding. Deze partners echter beschikken net zo min als 

de scholen zelf over een toereikend bouwbudget. Zo ontstaat de wens om 

woningen en commerciële functies aan het project toe te voegen. Wie is in 

staat om het opdrachtgeverschap voor een dergelijk veelomvattend project 

goed te verzorgen? Van commerciële partijen en adviseurs is het definitieve 

antwoord niet te verwachten. Samenwerking tussen publieke en private 

partijen kan tot goede resultaten leiden, maar bij deze opgave zijn om te 

beginnen de publieke opdrachtgevers aan zet. De brede school vraagt 

technische en zakelijke kennis, maar het kan niet zonder maatschappelijke en 

culturele inzet.

Wij hopen met deze publicatie aan bij te dragen aan de gedachtevorming bij 

gemeenten, leerkrachten, architecten en al die anderen die de komende jaren 

zullen meebouwen aan een nieuwe generatie brede scholen.

Cilly Jansen,

directeur Architectuur Lokaal

foto maarten van schaik
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Leren van brede scholen
Dirk Bergvelt

Over feesten en valkuilen
De opening van een nieuwe school is een feest.  

De toespraken gaan over de goede samenwerking, 

het mooie resultaat en de frisse start. De minder 

prettige ervaringen blijven bij de kleine groep die 

de voorbereiding van dichtbij meemaakte. 

Niemand praat in het openbaar over de 

onverschillige bestuurder, de incompetente 

ambtenaar, de opportunistische adviseur, de 

naïeve architect, de ruziënde schooldirectie.  

Ze zouden misschien naar voren komen in een 

officieel onderzoek, maar een dergelijk onderzoek 

wordt alleen in bijzondere situaties gedaan.  

Bij scholenbouw is daar nog geen aanleiding voor 

geweest. Gelukkig, maar ook jammer, want 

kritische geluiden blijven nu binnenskamers.  

Neem de gemeente die voor de bouw van een 

school in zee gaat met een aannemer van twijfel-

achtig allooi. De architect waarschuwt dat het 

project niet gebouwd kan worden voor het bedrag 

waarmee de aannemer genoegen neemt en dat ver 

beneden het budget ligt. De gemeente vertrouwt 

echter op de bouwmanager en deze adviseert om 

voor de laagste prijs te gaan. Misschien had het 

goed kunnen aflopen, de werkelijkheid was anders. 

Grote bezuinigingen tijdens de bouw baten niet en 

de aannemer gaat failliet. Allerlei ongemak, 

vertraging, aantasting van het kwaliteitsniveau, 

verstoring van de werkrelaties. Het is allemaal 

vervelend, maar niet ernstig genoeg voor de reken-

kamercommissie. De gemeente kiest ervoor om de 

zaak binnenskamers te houden. Heel begrijpelijk, 

maar het gevolg is wel, dat valkuilen open blijven.

In een ander geval is een onderwijskundige 

verbijsterd over de manier waarop de gemeente de 

bouw van haar school aanpakt. Gebrek aan 

interesse en deskundigheid bij de opdrachtgever, 

inschakeling van dure adviseurs die geen belang 

hebben bij het resultaat, een architectenkeus 

zonder de gebruikers te horen, hij had het zich 

allemaal anders voorgesteld. Toch komt hij hier 

liever niet mee naar buiten. De planvorming is nog 

in volle gang en negatieve publiciteit kan de 

precaire verhoudingen alleen maar schaden. 

De prijs van pionieren
Veel problemen bij brede scholen zijn te verklaren 

uit gebrek aan ervaring. Omdat gemeentelijke 

opdrachtgevers de opgave nog moesten leren 

kennen ontstonden de brede scholen van dit 

moment te vaak uit onduidelijkheid, of uit ‘voort-

schrijdend inzicht’. Dat kon bijvoorbeeld zo gaan.

De gemeente wil een brede school, maar niemand 

weet nog precies wat er in die school moet komen. 

Men begint met aan de architect een ontwerp te 

vragen voor een beperkt programma. Gaandeweg 

ontstaan ideeën over nieuwe partners die de wijk

functie van de school kunnen versterken. Ook zij 

moeten een plaats krijgen in het nieuwe gebouw, 

maar men vergeet het budget evenredig te verhogen. 

De architect houdt rekening met de wensen van 

gebruikers en de gevolgen zijn voorspelbaar.  

Er ontstaat een ontwerp dat meer budget vraagt dan 

de gemeente voor het project heeft uitgetrokken.  

Het project dreigt te sneuvelen en om de impasse te 

doorbreken wordt een extern adviesbureau in 

geschakeld dat de opties gaat onderzoeken.  

De oplossing is, dat de gemeente het budget moet 

verruimen en dat de gebruikers genoegen moeten 

nemen met bezuinigingen. In dergelijke situaties 

dreigt de architect de schuld te krijgen van de 

budgetoverschrijding. Zelfs als dat niet gebeurt, leidt 

de schrik over de financiële problemen tot een keus 

voor zekerheid. Een extern bureau gaat toezien op 

kostenbeheersing in de nieuwe versie van het plan. 

Dan blijkt, dat ook de bouwmanager niet alles in de 

hand heeft. Men ontdekt dat de muziekvereniging 

alleen kan meedoen, als maatregelen worden 

genomen om geluidsoverlast tegen te gaan.  

Dat vraagt weer aanpassing van het plan en weer 

extra budget. Zo komt de planontwikkeling in het 

teken te staan van financiële overwegingen. ‘Niet nog 

eens een overschrijding’ wordt belangrijker dan ‘dit 

gebouw gaat het centrum vormen van de wijk’.  

Zelfs voor ervaren projectleiders is een dergelijk 

project geen sinecure en de mensen die in de jaren 

negentig aan brede scholen begonnen, hadden 

zoiets niet eerder gedaan. Niet verwonderlijk dat 

fouten zijn gemaakt. Er is een prijs betaald die niet 
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makkelijk in getallen is uit te drukken. 

Leerkrachten zijn misschien blij met het resultaat, 

maar de weg daarheen vergeten ze liever.

Oude en nieuwe idealen
Het idee om maatschappelijke en culturele 

organisaties onder één dak te brengen is niet 

nieuw. Al in 1968 werd De Meerpaal in Dronten in 

gebruik genomen. Architect Frank van Klingeren 

had het gebouw ontworpen als een overdekt plein. 

De Meerpaal moest een ontmoetingsplek zijn waar 

allerlei activiteiten konden plaatsvinden. Vanaf het 

begin was duidelijk dat mensen binnen het 

gebouw soms last van elkaar zouden hebben, maar 

dat hoorde erbij, de gebruikers zouden het van 

elkaar verdragen. Daaruit spreekt dat De Meerpaal 

was gebaseerd op idealisme en optimisme. In de 

jaren zeventig en tachtig kreeg Nederland meer 

van dergelijke combinatiegebouwen, en soms 

maakten ook scholen daar deel van uit.  

Een verschil met de huidige brede scholen is, dat 

de school nu de spil is waar alles om moet draaien. 

Optimisme is er nog steeds. Het gebouw zal 

mensen met elkaar in contact brengen, het zal de 

buurt, de kinderen en hun ouders ten goede 

komen. De openheid die kenmerkend was voor  

De Meerpaal komt terug in bijvoorbeeld in brede 

school De Archipel in Almere. Hier heeft de 

onderwijsvisie van de school ertoe geleid, dat 

binnenwanden tussen de klaslokalen zijn weg-

gelaten. De leerkrachten hebben afspraken 

gemaakt om de geluidsoverlast te beperken en 

ervaren het als een voordeel, dat ze elkaar tijdens 

de les kunnen zien. Desondanks ontstond bij 

De Archipel een discussie over het afsluitbaar 

maken van ruimten, net als destijds bij De Meerpaal. 

Het is bij tal van brede scholen een agendapunt: 

wat houden we open en gemeenschappelijk?  

Wat sluiten we af? Sommige architecten pleiten 

voor maximale openheid. Anderen waarschuwen, 

dat de praktijk meer afzondering vraagt dan je zou 

wensen vanuit de visie op samenwerking.  

Het dilemma is op te lossen met flexibele wanden, 

maar die zijn kostbaar. Als is gezamenlijkheid 

binnen de brede school een leidend ideaal, er is 

vaak ook waardering voor architecten die in het 

ontwerp de identiteit van de afzonderlijke 

gebruikers tot uitdrukking laten komen. 

Wat moet de school kunnen bieden?
Er zijn verschillende namen in omloop voor brede 

scholen. Het begon met de Groningse Venster-

scholen, Utrecht ontwikkelde het Forumconcept, 

Giesbeek kreeg een Kulturhus en Eindhoven is nu 

bezig met Spilcentra voor spelen, integreren en 

leren. De accenten kunnen per gemeente anders 

liggen, maar het gemeenschappelijke element is, 

dat het gebouw de buurt meer moet bieden dan 

onderwijs alleen. Daarnaast wil iedereen maximale 

ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot  

12 jaar. Brede scholen zijn daarom basisscholen. 

Bij het voortgezet onderwijs zijn de combinatie-

gebouwen eveneens in zwang, maar die richten 

zich minder op het gebruik door omwonenden.

Als ideaal kan de brede school inspireren, de 

praktijk brengt lastige vragen. Zo is het de vraag of 

een goed wijkcentrum per definitie ook een 

fantastische school is. Het is mogelijk om functies 

te combineren, maar of de combinatie werkt, hangt 

af van het gebouw, de organisatie van het beheer 

en niet te vergeten de gebruikers zelf. In ieder 

geval maakt de brede functie van het gebouw het 

niet eenvoudiger om de onderwijsvisie van de 

betrokken school (of scholen!) te verwerken in het 

ontwerp. Er moet ook rekening worden gehouden 

met belangen en wensen van andere gebruikers. 

Architecten slagen er tijdens het ontwerpproces 

vaak in, om gebruikers bij elkaar te brengen en 

enthousiast te maken. De voorbereiding loopt 

soepeler als de opdrachtgever in het begin de tijd 

neemt om te opgave helder te formuleren, maar 

dat lukt niet altijd.

In veel gevallen ligt het initiatief tot verbreding bij 

de gemeente. De gemeente brengt organisaties 

onder één dak zonder dat altijd bij de start 

duidelijk is waarom en hoe. Het idee dat de brede 

school meer moet bieden dan onderwijs vraagt om 

uitwerking: welke aanvullende functies zijn 

Leren van brede scholen
Dirk Bergvelt
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Wat is een brede school?
Er zijn verschillende namen in omloop voor brede scholen in 

Nederland. Het begon met de Groningse Vensterscholen.  

Utrecht ontwikkelde het Forumconcept, Giesbeek kreeg een 

Kulturhus en Eindhoven is nu bezig met Spilcentra voor spelen, 

integreren en leren. Hiernaast worden allerlei andere termen 

gebruikt. De accenten kunnen anders liggen, maar het 

gemeenschappelijke element is, dat het gebouw de buurt meer 

moet bieden dan onderwijs alleen. Daarnaast wil iedereen 

maximale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

gewenst en wat is haalbaar? Dat wordt vaak pas 

duidelijk tijdens de voorbereiding van de bouw. 

Het ontstaan van de school is dan een zoektocht 

naar partners en naar geld, waarbij onderweg ook 

de meerwaarde van het samengaan ter discussie 

staat. Welke voordelen moet het complex opleveren 

en voor wie? Wie kan dat betalen? Deze zoektocht 

is avontuurlijk en in de praktijk vaak ook 

frustrerend. Er gaat veel tijd overheen, deelnemers 

komen en gaan, afspraken moeten steeds opnieuw 

worden gemaakt. Brede scholen worden vaak in 

verband gebracht met achterstandswijken. In feite 

zijn er brede scholen voor allerlei omgevingen, van 

nieuwe woongebieden voor de middenklasse tot 

plattelandskernen. Een paar voorbeelden uit deze 

publicatie: brede scholen die worden ingezet voor 

de herstructurering van wijken zijn De Kikker 

(Amsterdam Osdorp), De Waterlelie (Leidschendam 

Voorburg), Hart van Noord (Utrecht), De Plantage 

(Soest), De Spil (Arnhem) en Steltloper (Kerkrade). 

Eninver in Almelo kreeg daarbij als taak een brug 

te vormen tussen verschillende woonbuurten.  

De brede school fungeert als centrum van een 

nieuwe wijk in gevallen als De Brink (Amersfoort 

Vathorst), Forum ’t Zand (Utrecht, Leidsche Rijn), 

De Veste (Helmond, Brandevoort) en de diverse 

scholen in Almere. In kleine kernen als De Knipe, 

Noordwolde, Dalerpeel, Beekbergen, Giesbeek en 

Landgraaf is de school bedoeld om het voor-

zieningenniveau op peil te houden. 

LAT-relaties en huwelijkse 
voorwaarden
Er wordt soms gezegd, dat scholen last hebben van 

territoriumdrift. Ze zouden door vast te houden 

aan hun eigen identiteit een belemmering vormen 

voor het succes van brede scholen. Dat is te 

makkelijk gezegd. Er zijn goede redenen om 

identiteit te koesteren, om te beginnen historische 

redenen. Nederlandse scholen ontlenen traditioneel 

hun bestaansrecht aan de band met leven-

beschouwelijke stromingen. Dat werkt nu anders 

dan vijftig jaar geleden, maar het speelt nog 

steeds. Identiteit is daarnaast een heel eigentijds 

gegeven. ‘Marktwerking’ is bepalend voor de 

toekomst van een school. Als ouders hun kinderen 

niet meer aanmelden is het einde nabij.  

Het nieuwe gebouw kan aantrekkingskracht 

hebben, maar de onderwijsvisie en de kwaliteit 

van het onderwijs blijft een afzonderlijke factor. 

Schoolteams hebben hun eigen identiteit nodig en, 

zeker bij grotere complexen, hoeft de identiteit van 

de school niet samen te vallen met het complex als 

geheel. Het Meesterwerk in Almere, een betrekkelijk 



�

kleine brede school, werkt aan één gezamenlijke 

identiteit. Daartegenover staan andere scholen die 

er blij mee zijn, als zij binnen het grote geheel hun 

eigen gezicht hebben kunnen behouden. Zij 

hechten aan herkenbare plekken en geborgenheid. 

Soms krijgen verschillende gebruikers zelfs hun 

eigen pand. In multifunctioneel centrum 

Beekbergen was opsplitsing de manier om het 

centrum in de kleinschalige omgeving in te passen. 

Dat hoeft samenwerking niet in de weg te staan. In 

de stedelijke omgeving van Amsterdam Osdorp 

werd Brede School  

De Kikker een fors gebouw. Hierbinnen is 

uitdrukkelijk gekozen voor Living Apart Together, 

met voor iedere school een eigen personeels-

ruimte. Toch werd De Kikker geen anoniem bedrijfs-

verzamelgebouw, juist de bijzondere architectuur 

helpt de scholen om hun positie in de buurt te 

versterken. Tussen de extremen van versmelten en 

langs elkaar heen leven liggen verschillende 

varianten die het verkennen waard zijn. 

Het samenbrengen van organisaties binnen de 

brede school brengt een tendens tot schaal-

vergroting. Dat staat op gespannen voet met de 

wens om kinderen een overzichtelijke leefwereld te 

bieden. Architecten hebben daar verschillende 

oplossingen voor ontwikkeld. Het complex kan 

worden opgedeeld in verschillende compartimenten 

met een eigen ingang. Het Vlechtwerk in Almere is 

hier een voorbeeld van. In veel gevallen is, in de 

traditie van De Meerpaal, vastgehouden aan 

oplossingen met een gemeenschappelijk centraal 

plein, zoals bij de Spil in Arnhem en Meerwijk-

centrum in Haarlem. Het gemeenschappelijke 

gebruik van dergelijke ruimtes staat of valt bij 

goede afspraken tussen de gebruikers. Bovendien 

moet het beheer geregeld zijn. Als er ’s avonds een 

dansgroep in de hal bezig is geweest, moet worden 

opgeruimd voordat de volgende ochtend de school 

weer begint.

het verstandshuwelijk
Financiële problemen zijn wijdverbreid. Het budget 

voor onderwijsgebouwen is standaard te krap om 

een school te maken die voldoet aan huidige maat-

staven. Er is geen geld voor de klimaatbeheersing 

die in kantoorgebouwen normaal wordt gevonden. 

Er zijn scholen waar men dit in een vroeg stadium 

beseft. Brede school Kloosterveen in Assen heeft 

stevig ingezet op een CO2 gestuurde mechanische 

ventilatie met warmteterugwinning, maar ook daar 

worden nog problemen gemeld. Veel nieuwe brede 

scholen maken op het eerste gezicht een prettige 

indruk. Wie de leerkrachten spreekt, komt erachter 

dat het binnenklimaat een van de belangrijke 

verborgen gebreken is. De verklaring is het te 

krappe budget. Waar kunnen extra middelen 

worden gevonden? Soms springt de gemeente bij. 

De Bennekel in Eindhoven was een pilotproject en 

dat maakte bijzondere subsidies mogelijk.  

De betrokkenen zijn enthousiast, maar het project 

is niet herhaalbaar want volgende scholen moeten 

het weer doen met een lager budget. Deze karig-

heid beperkt zich niet tot de onderwijswereld.  

Ook de andere organisaties binnen de brede school 

hebben het geld niet. Ze zijn in de regel van subsidie 

afhankelijk en niet kapitaalkrachtig genoeg om te 

investeren in een gebouw. Als de initiatiefnemer op 

zoek gaat naar geld om de gewenste kwaliteit 

mogelijk te maken, ontstaat vaak het idee om 

woningen aan de school te koppelen. Voor de 

combinatie met woningen worden verschillende 

argumenten gebruikt.  

Zo verwacht men dat de bewoners in de gaten 

houden wat er na sluitingstijd bij de school gebeurt. 

Verder geldt in nieuwe wijken het argument van 

flexibiliteit. Vaak worden in een nieuwe wijk veel 

kinderen geboren. Dan ontstaat tijdelijk een grote 

behoefte aan klaslokalen. Als de hausse aan school-

jeugd voorbij is, wil men juist lokalen afstoten.  

In Almere zijn daarom bij ‘slimme scholen’ klas-

lokalen gemaakt die tot woningen kunnen worden 

omgebouwd. In Nuenen gebruikt woningbouw-

vereniging Helpt Elkander hetzelfde principe.  

Deze flexibiliteit is tot dusver theorie. Op korte 

termijn levert de combinatie met woningen vooral 

financiële en praktische voordelen. Woningen 

kunnen een financiële impuls zijn voor het project, 

bijvoorbeeld als bewoners de grond onder het 

complex voor hun rekening nemen. Daarbij komt, 

dat woningcorporaties soms ook zelf bereid zijn om 

in de brede school te investeren, vanuit hun belang 

bij een goed functionerend buurtcentrum.  

Een bijkomend praktisch voordeel ontstaat, als de 

ontwikkelaar van de woningen ook bouw van de 

school regelt en vervolgens het onderhoud en 

beheer van het hele complex verzorgt. 

Zo zijn er overwegingen om woningcorporaties en 

projectontwikkelaars bij scholenbouw te betrekken. 

Scholenbouw is niet hun specialisme, maar 

tegenwoordig bouwt een woningcorporatie eerder 

een school, dan een gemeente een woning. Er zijn 
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natuurlijk uitzonderingen. De gemeente Kerkrade 

was zelf opdrachtgever voor de appartementen bij 

brede school Steltloper. Die uitzondering is te 

verklaren uit het (tijdelijk) afhaken van de woning-

corporatie. Het omgekeerde, de woningbouwer die 

voor de gemeente de school maakt komt vaker voor. 

Dat is zien in bijvoorbeeld Almere, Castricum, 

Havelte, Lansingerland, Enschede en Nuenen.  

Er zijn rationele argumenten voor deze keuze, maar 

de emoties vragen ook aandacht: scholen moeten 

niet gevoel krijgen dat het onderwijsondersneeuwt 

als professionele bouwers de regie krijgen.

 Confectie of maatwerk
In de jaren na de Tweede wereldoorlog 

ontwikkelden gemeenten standaardscholen die zij 

in iedere wijk konden neerzetten. Vergeleken 

daarmee is er nu veel meer sprake van maatwerk. 

Maatwerk klinkt ideaal, maar bij combinatie-

gebouwen is lastig te bepalen om wiens maat het 

gaat. Vaak is bij het begin van de planvoorbereiding 

nog maar een deel van de gebruikers bekend en 

bovendien haken sommigen later toch weer af. 

Verder kan een school van koers veranderen 

wanneer een nieuwe directeur aantreedt. Als blijkt 

dat de vorige directeur een heel persoonlijk stempel 

heeft gezet op het ontwerp, krijgen opdrachtgever 

en architect spijt van hun maatwerk. Het gaat niet 

alleen om persoonlijke voorkeuren. De rijksover-

heid heeft de opgelopen periode de visie op het 

onderwijs herhaaldelijk bijgesteld. Dat ging sneller 

dan het meest flexibele gebouw kon opvangen.  

En dan hebben we het nog alleen over de dynamiek 

binnen het onderwijs. Met de verbreding van de 

school gaan andere belangen meespelen.  

De klassieke school maakt plaats voor ‘maat-

schappelijk vastgoed’, met bijvoorbeeld een 

woningcorporatie als eigenaar. Dat biedt tastbare 

voordelen. De nieuwe eigenaar heeft meer moge-

lijkheden om in het gebouw te investeren en is in 

staat om de gebruikers de zorg voor het onderhoud 

uit handen te nemen. Maar de professionele 

vastgoedbeheerder heeft ook zijn eigen opvattingen 

over het ontwerp en het materiaalgebruik. Er zijn 

daarmee grenzen aan het maatwerk dat de school 

en de andere gebruikers kan worden geboden.  

Het is de vraag of dat erg is. Het tegendeel van 

maatwerk is misschien niet ‘confectie’, maar een 

ontwerp waarmee meer gebruikers gedurende een 

langere periode uit de voeten kunnen.

het onmisbare besturingssysteem
Architectuur is geen doel op zich, het gebouw is er 

voor de gebruikers. In complexe gebouwen 

functioneren gebruikers beter als ze niet zelf voor 

het beheer hoeven te zorgen. Je kunt het beheer 

vergelijken met het besturingssysteem van een 

computer. Volgens een bekende metafoor berust 

succesvolle architectuur op een goede afstemming 

tussen de hardware van het gebouw en de software 

van de mensen in het gebouw. Brede scholen zijn 

zo complex dat hardware en software pas tot hun 

recht komen als tussen gebouw en gebruikers een 

professionele beheerder wordt geschakeld. 

Daarnaast kan er behoefte zijn aan iemand om de 

samenwerking te stimuleren en te coördineren. 

Beheer en coördinatie beginnen pas na de 

oplevering van het gebouw, maar de basis moet al 

ver voor die tijd worden gelegd. Helaas eisen ook 

hier budgettaire problemen hun tol.  

Een oplossing voor de lange termijn wordt zelden 

gevonden, het is geen uitzondering als een brede 

school blij moet zijn met een beheerder die voor 

anderhalf jaar kan worden aangesteld. Zo komt 

ook bij een geslaagd gebouw het maatschappelijke 

rendement keer op keer in gevaar.

managers en macht
De bouw van een school gaat nu anders dan in 

1980. Het verschil is niet alleen dat de combinatie 

van functies vraagt om een ander type gebouw. 

Nederland heeft over de hele linie een andere 

rolverdeling gekregen in de bouw. 

Gespecialiseerde adviesbureaus bieden zich aan 

om traditionele architectentaken over te nemen.  

Zo zijn er de bouwmanagers die als vak hebben om 

bouwprojecten op tijd en binnen het budget af te 

ronden. Anderen hebben zich toegelegd op overleg 

met gebruikers en omwonenden. Hier werkt het 

principe van de arbeidsdeling: als mensen zich 

specialiseren, kunnen ze efficiënter werken dan de 

generalisten die alles tegelijk doen.  

Maar architecten vinden het efficiënter als zij 

wensen rechtstreeks van de gebruikers horen en 

niet via een tussenpersoon. Verder zijn zij bang, 

dat meetbare zaken (budget, planning) belangrijker 

worden dan kwaliteit als commerciële bureaus in 

de rol stappen van risicodragende opdrachtgever. 

In de bouwwereld bestaat geen eensgezindheid 

over de beste aanpak want er zijn verschillende 

belangen in het spel. Het is aan de opdrachtgever 

om te bepalen wie welke rol krijgt binnen zijn 
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project, maar juist bij brede scholen is er niet altijd 

een opdrachtgever die weet wat hij wil. We hebben 

al gezien dat het te verklaren is uit gebrek aan 

ervaring in combinatie met een inderdaad complexe 

opgave. Hoe verklaarbaar ook, scholen en andere 

gebruikers hebben er last van als de bouwvoor-

bereiding niet goed wordt georganiseerd, of in het 

teken staat van onduidelijkheden en getouwtrek 

tussen ambtelijke diensten, architecten en bouw-

managers. Meedenken over een nieuw gebouw 

kost in alle gevallen veel tijd en energie.  

De opdrachtgever heeft belang bij de inbreng van 

gebruikers, want de beroepsbouwers zien niet alle 

praktische details waar leerkrachten en kinderen 

dagelijks mee te maken krijgen. Daarom moet de 

opdrachtgever zorgvuldig omgaan met hun inbreng. 

Er is een trend, dat in bouwprojecten meer macht 

komt te liggen bij managers die niet inhoudelijk 

betrokken zijn, maar ‘sturen op hoofdlijnen’. Er is 

behoefte aan een tegenbeweging van publieke 

opdrachtgevers die zelf verantwoordelijkheid 

nemen en het belang van de uiteindelijke kwaliteit 

centraal stellen. 

het resultaat
Met opdrachtgevers die niet voldoende geld 

beschikbaar stellen, vooral oog hebben voor 

budgetbewaking en geen heldere visie ontwikkelen 

op het gewenste gebouw, tekent een ramp-

scenario zich af. Toch leidt onze rondgang langs 

gerealiseerde projecten tot overwegend positieve 

berichten, niet over het proces, maar wel over het 

resultaat. Of de huidige brede scholen ook op 

termijn alle hooggespannen verwachtingen kunnen 

waarmaken weten we niet, maar de optimistische 

sfeer van dit moment laat zich in een paar 

stellingen samenvatten. 

Brede scholen dragen bij aan de uitstraling van de 

wijk:

Omdat de brede school wordt gezien als centrale 

plek in de wijk, zijn betrokkenen het er vaak over 

eens, dat zorg moet worden besteed aan de 

architectuur van het gebouw. Ook woning-

corporaties en ontwikkelaars die belang hebben bij 

het succes van de wijk, willen zich hiervoor 

inzetten. 

Brede scholen versterken de sociale samenhang:

De combinatie van basisonderwijs met kinder-

opvang, welzijn en gezondheidszorg kan positief 

werken. Via jonge kinderen komen ouders van 

uiteenlopende herkomst in contact met elkaar en 

met wijkvoorzieningen. Een gebouw om trots op te 

zijn helpt hierbij. 

Brede scholen blijken een inspirerende opgave: 

De belofte van de brede school inspireert opdracht-

gevers, architecten en gebruikers om zich door de 

moeizame voorbereiding heen te slaan.  

Zo komen zij uiteindelijk tot een gebouw dat een 

feestelijke opening waard is. Maar er gaat onder-

weg minder mis, als de opdrachtgever begint met 

een heldere visie op de opgave en op de 

rolverdeling bij het maken van het plan. 
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excursies naar brede scholen
www.arch-lokaal.nl

Architectuur Lokaal organiseert excursies over het opdrachtgeverschap bij brede scholen in verschillende plaatsen in Nederland, 

desgewenst ook op maat. Bij het bezoek aan de scholen vertellen opdrachtgevers, gebruikers en architecten, over hun ervaringen
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Publieke ankers 
Janny Rodermond

Misschien is de brede school wel zo populair omdat iedereen er eigen wensen op 
kan projecteren. Een strakke definitie of doelstelling is er immers niet. De trend is 
echter wel dat scholen zich ontwikkelen tot netwerken en gehuisvest zijn in 
flexibele verzamelgebouwen. De redenen hiervoor kunnen idealistisch of puur 
pragmatisch zijn. Samenwerking met vele partijen maakt van de school meer en 
meer een maatschappelijke onderneming. Binnen de coalities zijn de verschillende 
partners genoodzaakt om ruimte, tijd en budgetten af te stemmen op de eigen core 
business. Het vertrouwde schoolgebouw, dat als een jas om het onderwijs heen 
past, verdwijnt. Met het denken in termen van ‘vastgoed’ en ‘maatschappelijk 
ondernemen’ veranderen de doelstellingen en het karakter van het schoolgebouw 
ingrijpend. En tegelijk met het schoolplein verdwijnen de kinderen uit beeld!

De discussies over de optimale inrichting van het 

onderwijs zullen voorlopig nog niet verstommen. 

Iedereen bemoeit zich ermee. Maar van wie is het 

onderwijs eigenlijk? Daarover verschillen de 

meningen sterk. Minister Plasterk verwoordt de 

gevoelens van velen wanneer hij zegt dat het 

onderwijs weer ‘terug gegeven’ moet worden aan 

ouders, leraren, leerlingen en studenten. Blijkbaar 

is er iets mis gegaan. In de publicatie Van wie is 

het onderwijs zijn de veranderingen binnen het 

onderwijs vanuit veel verschillende gezichtspunten 

belicht 1. Conclusie van de initiatiefnemers van deze 

bundel is dat de scholen meer autonomie gekregen 

hebben, maar dat daarmee de bureaucratie van de 

overheid verplaatst is naar de scholen. 

Tegelijkertijd is de beleidsruimte (ook budgettair) 

verkleind. Schoolbesturen, managers en onder-

steunende diensten ‘runnen’ de school binnen de 

nieuwe condities. In het onderwijs groeit een kloof 

tussen twee werelden. Aan de ene kant staan de 

leraren, leerlingen en ouders, die zich veelal met 

steun van de publieke opinie druk maken over de 

inhoud van het onderwijs.  

Zij voelen zich vervreemd van het management en 

de directies, met hun bedrijfsmatige strategieën, 

aan de andere kant van de kloof.

Tegelijkertijd raakt het onderwijs steeds sterker 

georiënteerd op buurt, bedrijf en samenleving. 

Daardoor neemt de complexiteit binnen het 

onderwijs toe. Het huidige kabinet stimuleert bij 

voorbeeld het opzetten van brede scholen.  

In december nog tekende het kabinet een over-

eenkomst met vertegenwoordigers uit de wereld 

van sport en cultuur. De vijf miljoen euro die het 

kabinet beschikbaar stelt (uit het cultuurbudget!) 

zijn bestemd voor het aantrekken van ‘2500 

combinatiefuncties’, mensen die zowel in het 

onderwijs als in de sport of cultuur werken.  

Dit initiatief van minister Vogelaar is een van de 

vele voorbeelden die de huidige uitbreiding van de 

traditionele school tot een netwerk van personen 

en instellingen illustreren. De overeenkomst ter 

versterking van de ‘prachtwijken’ is gesloten door 

vertegenwoordigers van OCW, VWS, VNG, 

NOC*NSF, de onderwijskoepels en de Cultuur-

formatie. Het is niet onmogelijk dat men op de 

werkvloer, zo’n goed bedoeld initiatief ziet als de 

zoveelste uiting van een overlegcircuit waar men 

wel de gevolgen van ondervindt, maar niet bij 

betrokken is. 

Bij VROM heeft men geconstateerd dat de 

ontwikkeling van scholen tot ‘maatschappelijk 

vastgoed’ vraagt om een nieuwe benadering van 

de huisvesting. In samenwerking met Aedes, de 

VNG, de Neprom en de departementen van OCW en 

WVS is een ‘handreiking’ gepubliceerd voor het 

ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijke 

voorzieningen 2. De achtergrond is pragmatisch. 

De rijksoverheid heeft verantwoordelijkheden en 

budgetten gedecentraliseerd. Onderwijs en zorg-

instellingen willen in hun ‘vastgoedverantwoorde-

lijkheid’, minder risico lopen en zoeken naar 

samenwerking met andere partijen. Vooral de 

corporaties komen als belanghebbende en 
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professionele opdrachtgevers in aanmerking. 

Daarom is de handreiking van VROM ook opgezet 

om aan te tonen dat maatschappelijk investeren de 

corporaties rendement oplevert. Het gebouw is er 

in deze optiek niet voor het optimaliseren van het 

onderwijs, gezien vanuit het perspectief van 

leerlingen, leraren en ouders, maar een middel bij 

het verbeteren van het woonmilieu. (zie schema 1). 

De brede school is in de mode, constateert VROM 

in haar brochure, maar ze is lastig te realiseren.  

De partners waarmee scholen samenwerken en de 

randvoorwaarden verschillen sterk per situatie. 

Een extra complicatie bij het basis- en voortgezet 

onderwijs is dat de gemeente de taak heeft om de 

huisvesting te realiseren, maar slechts beperkt 

invloed heeft op de inhoudelijke programmering. 

De financiering van schoolgebouwen als zelf-

schema 1

standige objecten via het gemeentefonds strookt 

niet meer met de school als een op de omgeving 

georiënteerde maatschappelijke onderneming.  

Een extra complicatie is dat de budgetten die het 

rijk beschikbaar stelt voor de nieuwbouw in het 

primair en voortgezet onderwijs structureel te laag 

zijn. De gemeenten en scholen zijn gedwongen om 

private partijen te interesseren voor investeringen 

in de school c.q. het bedrijfsverzamelgebouw3.  

Dat zet aan tot samenwerking, maar de investerende 

partijen zijn niet vanzelfsprekend de beste partners 

voor een functioneel en prachtig schoolgebouw.

Dergelijke verwikkelingen rondom de 

programmering en financiering van scholen 

hebben met elkaar gemeen dat de school qua 

organisatie en qua huisvesting steeds meer deel 

uit maakt van een groter geheel. De vraag ‘van wie 

is het schoolgebouw’ is niet meer eenduidig te 

beantwoorden. Dat staat haaks op de wens om het 

onderwijs weer in handen te geven van leraren, 

leerlingen en ouders. (zie schema 2).

Kan het ook simpel? In het najaar van 2007 bezocht 

ik met een groep architecten die regelmatig een 

school ontwerpen het bureau van Hübner-Forster-

Hübner in de nabijheid van Stuttgart 4. Aanleiding 

was de bijzondere werkwijze die dit bureau 

hanteert 5. Het ontwerpen van een school begint 

volgens deze architecten bij de leerling. Deze meet 

het eigen lichaam op en maakt een afbeelding van 

zichzelf in klei, schaal 1:10.  

Deze groep beelden vormt een klas, waaromheen 

de leerlingen een ruimte ontwerpen. Met behulp 

van maquettes en houtconstructies onderzoeken de 

leerlingen samen met de architect de mogelijk-

heden om een eigen lesruimte te bedenken.  

Dit proces, waarbij de relatie tussen leerlingen en 

ruimte centraal staat, eindigt met een groot feest, 

waarbij de contouren van het toekomstige school-

gebouw op de bouwlocatie worden uitgezet.  

Het eigenlijke ontwerp laat veel ruimte voor 

participatie in de uitvoering. Ouders bouwen zelf 

mee en brengen decoraties aan. Op een heel 

vanzelfsprekende wijze ontstaat zo een school-

gebouw dat van de leerlingen, ouders en leraren 

is. Het bureau Hübner-Forster-Hübner heeft met 

deze werkwijze verschillende scholen ontwikkeld. 

Uiteraard zijn er wel spelregels, waardoor het 
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handschrift van de architect leesbaar blijft.  

Zo werkt het bureau vooral met houtconstructies, 

die hun eigen vrijheid, beperkingen en karakter 

hebben. En er zal tijdens het proces ook zeker 

sprake zijn van een stevige regie. Aantrekkelijk aan 

deze werkwijze is dat het hele proces vanaf het 

begin draait om het maken van aangename 

ruimten. Steeds is zichtbaar hoe de school vorm 

krijgt. Het is bovendien een uitermate efficiënt 

proces, waarin weinig budget wegvloeit naar 

adviesbureaus, organisatiedeskundigen, juristen 

en advocaten. Een werkwijze die dan ook haaks 

staat op de complexe procedures die nu steeds 

meer ingang vinden in Nederland. 

Sinds de decentralisatie in 1997 verloopt de 

financiering van de scholenbouw voor het primair 

en voortgezet onderwijs via het Gemeentefonds.  

In de praktijk zijn de budgetten niet toereikend 

voor de bouwopgave en is aanvullende financiering 

meestal noodzakelijk. Mengvormen van publiek en 

privaat opdrachtgeverschap zijn voor een school-

bestuur, dat niet bekend is met deze materie, 

organisatorisch en financieel een risico. 

Schaalvergroting om de juridische en procesmatige 

kennis te kunnen inhuren en om de kosten van 

procedures te kunnen verrekenen met een omvang-

rijke bouwopgave is een van de gevolgen. Fusies 

zijn in het nog vaak sterk verzuilde onderwijs 

echter geen vanzelfsprekende zaak en vergen veel 

tijd en (onderwijs)geld. Voor geen van de partijen 

is de school neutraal terrein. Daarvoor is het 

onderwijs te sterk verbonden met levensover-

tuigingen en opvattingen over educatie. Wanneer 

samenwerking voornamelijk plaatsvindt op 

pragmatische of financiële basis, is er grote kans 

dat onopgeloste kwesties ten aanzien van 

verantwoordelijkheid en exploitatie terug keren in 

de besluitvorming over het ontwerp. Uiteindelijk 

wil toch elke partner vaak weer een eigen 

territorium afbakenen. Essentieel is dan ook dat 

aan het begin van het proces wordt vastgelegd in 

hoeverre sprake is van het in elkaar schuiven van 

organisaties om gezamenlijke ambities na te 

streven.

Deze complexiteit, waarin nieuwbouw werkt als 

katalysator voor reorganisaties, neemt exponentieel 

toe bij de samenwerking met maatschappelijke of 

sociaal-culturele organisaties, zoals gewenst bij 

brede scholen. Zodra scholen terecht komen in het 

domein van de complexe vastgoedstrategieën is het 

de vraag wie het onderwijsgebouw als culturele 

leef- werk- en leeromgeving nog kan verdedigen. 

Dat zouden de gemeenten en schoolbesturen 

moeten zijn, maar zij zijn lang niet altijd 

opgewassen tegen de andere (professionele) 

partijen en de adviesbureaus. De vraag is dan: 

welke partij is doorslaggevend?

Lange tijd waren scholen architectonische en 

stedenbouwkundige ijkpunten in de structuur van 

woonbuurten. Mooie voorbeelden zijn de scholen 

van Dudok, grotendeels voorbeeldig in stand 

gehouden door de gemeente Hilversum. Nog 

steeds zijn er architecten die deze traditie hoog 

proberen te houden, maar de speelruimte wordt 

steeds kleiner. Prominente locaties krijgen meer 

winstgevende, private bestemmingen. 

Buitenruimtes en schoolpleinen zijn de laatste tijd 

stiefmoederlijk behandeld. Eigentijdse veiligheids-

eisen staan haaks op de inrichting van scholen en 

pleinen als open gebouwen in buurt en samen-

leving. Wisselende politieke inzichten, complexe 

vastgoedbelangen en demografische 

schommelingen versterken de neiging om te kiezen 

voor ‘zekerheid’ in de vorm van neutrale, flexibele 

gebouwen, die de expressie van een publiek en dus 

bijzonder gebouw ontberen.

Het ontbreekt momenteel aan kennisuitwisseling 

over de samenhang tussen nieuwe onderwijs-

opvattingen en huisvesting en over de nieuwe 

vormen van opdrachtgeverschap. Door de 

complexiteit van de opgave is de scholenbouw een 

groeimarkt voor adviesbureaus. Maar gemeenten 

en schoolbesturen die zelf niet beschikken over 

voldoende ambitie en professionaliteit hebben vaak 

ook geen zicht op de kwaliteit die een dergelijk 

bureau levert. Bij de selectie domineren daarom al 

gauw financiële en organisatorische criteria.  

De aandacht die de adviesbureaus hebben voor de 

architectuur en voor de school als leef- werk- en 

leeromgeving wisselt sterk. Voor hen is het 

verleidelijk om op routine te werken; dat biedt de 

opdrachtgever immers de gewenste ‘zekerheid’. 

Bouwen binnen budget en deadlines is hun 

specialiteit.

Voor gebouwtypen die naast onderwijs ook andere 

functies opnemen zijn verschillende begrippen in 

omloop. De brede school, het maatschappelijke 

bedrijfsverzamelgebouwen en de multifunctionele 

accommodatie hebben met elkaar de 

programmatische en typologische vaagheid 

gemeen. Er zijn dan ook geen eenvoudige, laat 
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Participatie van scholieren aan het ontwerp voor de Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen 

in Duitsland, ontwerp Hübner-Forster-Hübner, opdrachtgever Evangelischen Kirche van 

Westfalen
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staan eenduidige oplossingen. Daarom zullen er 

verschillende voorbeeldprojecten tot stand moeten 

komen, die op den duur keuzemogelijkheden 

bieden voor scholen en gemeenten om de bij hen 

passende vorm van samenwerking, opdrachtgever-

schap en architectuur te kiezen. Dat impliceert 

meer dan het optimaliseren van een vastgoed-

strategie. Het gaat er ook om het verband tussen 

onderwijs en huisvesting, tussen educatie en 

samenleving en tussen onderwijs en cultuur te 

versterken. Doel van de brede school is ondermeer 

een bindende en stimulerende factor te zijn binnen 

buurt en samenleving. Het schoolgebouw kan dit in 

functionaliteit en expressie ondersteunen. Er zijn 

juist daarom veel architecten die graag en met 

enorm veel enthousiasme aan deze opgaven 

werken. 

Het leven van kinderen tussen de vier en achttien 

jaar is ook te belangrijk om het grotendeels te 

dwingen in het keurslijf van noodlokalen en 

duurzame flexibele gebouwen, die geen recht doen 

aan de specifieke onderwijseisen. Daarom is het 

van belang om bij het bouwen van voorzieningen 

voor het primair en voortgezet onderwijs ook 

leraren, leerlingen en ouders te betrekken.  

De brede school is er immers voor hen. Wanneer 

het onderwijs deel uitmaakt van een groter complex 

zou dit verzamelgebouw de karakteristieken van 

een school als publieke voorziening moeten 

overnemen. Dat heeft consequenties voor de 

situering in de buurt, de omvang en inrichting van 

het schoolplein en de aansluiting op de publieke 

ruimte, de indeling, ontsluiting, afwerking en 

uitstraling van het gebouw. En mocht het onderwijs 

op den duur dit gebouw verlaten dan is er niets aan 

de hand. De traditionele schoolgebouwen laten 

zien dat ze zich door hun duurzame architectuur 

beter lenen voor hergebruik dan uitgeklede, 

neutrale complexen.

Noten
1 Pieter Hettema, Leo Lenssen (red.) Van wie is het onderwijs. De veranderende rol van leraar, manager en minister. Uitgeverij Balans,  
 Amsterdam 2007.
2 Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking. Ministerie van VROM, Den Haag 2007.
3 Janny Rodermond, Cultuur als container; In: de Architect, nr.10 2007.
4 Excursie Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen STARO naar Stuttgart en omgeving, oktober 2007.
5 Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze en de projecten van dit bureau is te vinden in: Peter Blundell Jones, Peter Hübner.  
 Bauen als ein sozialer Prozess. In de wijk Roombeek, Enschede, heeft dit bureau in een soortgelijk proces een omvangrijk multifunctioneel
 complex ontworpen waar ook twee scholen deel van uitmaken.
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plus+ bauplanung gmbh

V
O

O
R

A
F



Het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur verleent

Projectsubsidies 
voor culturele projecten op het gebied van 
architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, 
interieurarchitectuur en ruimtelijke ordening

Regeling projectsubsidies Architectuur 
Voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van 
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ter stimulering 
van de beroepsuitoefening van ontwerpers, opdrachtgevers en 
bestuurders. Ook heeft de regeling tot doel om bij een breed publiek 
de kennis over en belangstelling voor architectuur te bevorderen.

HGIS-Cultuurmiddelen 2008 
voor internationale projecten
Voor het verstrekken van een stimulerende bijdrage aan internationale 
kennisontwikkeling, kennisverspreiding en profilering van de Nederlandse 
architectuur en stedenbouw.

Regeling projectsubsidies Belvedere 2005-2008
Gericht op het betrekken van cultuurgeschiedenis bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke visies.

Voor informatie over het aanvragen van subsidie, sluitingsdata, het 
downloaden van aanvraagformulieren en het beleidsplan Engagement
EN Autonomie. Een cultuur van ruimte maken: www.archfonds.nl

Het web van architectuurcentra dat zich uitstrekt over bijna alle provincies is een typisch 
Nederlands en succesvol fenomeen. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur volgt de 
meeste Nederlandse architectuurcentra al jaren en draagt structureel bij aan de uitvoering 
van de jaarprogramma’s. In 2008 heeft het fonds een voorlopige balans opgemaakt en 
de activiteiten van alle centra samengebracht in de publicatie ‘ArchitectuurcentraAL’. 
Essays van Janny Rodermond, Maarten Kloos en Peter Michiel Schaap gaan onder meer 
in op de functie van de centra, de positionering en het lokale politieke en bestuurlijke 
speelveld waarbinnen zij opereren. 

Het fonds pleit voor een steviger positie van de centra in het architectuurbeleid. 
Professionele centra kunnen hun positie als deskundig en onafhankelijk platform 
alleen waarmaken, wanneer ze structureel verankerd zijn in het provinciale en 
gemeentelijk cultureel beleid. 

De publicatie is op te vragen via sfa@archfonds.nl  

Groothandelsgebouw
Weena 723
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam
t (010) 4361600
f (010) 4360639
e sfa@archfonds.nl
www.archfonds.nl

advArchitectuurLokaal.indd   1 25-01-2008   15:02:48

(advertentie)



1�

De buitenruimte als buurtplein
Renet Korthals Altes

Bij een brede school hoort een breed, multi-

functioneel buurtplein. Terwijl er voor het school-

gebouw vaak wel een integrale visie wordt 

geformuleerd, blijft een visie op de buitenruimte 

doorgaans achterwege. Het gevolg is dat de 

budgetten minimaal blijven en de buitenruimte er 

bekaaid afkomt. Uiteindelijk zijn de kinderen hier 

de dupe van. Stichting Architecten Research 

Onderwijsgebouwen (Staro), Jantje Beton en 

ontwerpbureau Carve richten zich gezamenlijk op 

verbetering van de buitenruimtes rondom de 

(brede) scholen. In dat verband is een onderzoek 

gedaan naar de staat van de buitenruimtes van  

30 brede scholen die na 2000 zijn gebouwd.  

Uit enquêtes en gesprekken met de directeuren 

blijkt dat de buitenruimte in de voorbereiding op 

de bouw van een brede school pas laat aandacht 

krijgt - als men daar al aan toekomt. Het gevolg is 

dan een standaardinrichting. Deze is bij een 

‘gewoon’ schoolplein al onbevredigend en schiet 

helemaal tekort als scholen een bredere functie 

krijgen. Om welke klachten het gaat dan? Vaak 

worden problemen bij het halen en brengen van de 

leerlingen genoemd. Meestal wordt hiervoor wel 

een oplossing gevonden, maar die gaat dan ten 

koste van de toch al schaarse speelruimte. Veel 

schooldirecteuren zouden meer groen willen; nog 

meer van hen vinden dat de buitenruimte te weinig 

stimuleert tot sport en spel, alle fraaie woorden 

over meer bewegen ten spijt. Zij moeten het geld 

voor speeltoestellen bij elkaar sprokkelen, 

bijvoorbeeld via een sponsorloop. De belangrijkste 

kritiek is dat de meeste leerkrachten het ontwerp 

en de inrichting van de buitenruimte als onvol-

doende of slecht beoordelen. Hier ligt een 

belangrijke ontwerpopgave. Als vooraf wordt 

nagedacht over manieren om de omgeving van de 

school in te richten, dan kan het veel beter.  

Die ervaring is te illustreren aan enkele Noord-

Hollandse projecten van ontwerp- en ingenieurs-

bureau Carve.

Bij de Brede School Weidevenne in Purmerend 

bijvoorbeeld, werden drie scholen, een 

kinderdagverblijf en diverse welzijnsinstanties 

verenigd. Door samenvoeging van de speeltuin-

vereniging en de school werd het schoolplein 

openbaar speelgebied. Zo konden de speeltuin-

gelden aan het budget worden toegevoegd en 

werd de gemeente (afdeling Sport en recreatie, 

afdeling welzijn) opdrachtgever. De gemeente had 

een speelruimtebeleidsplan laten maken door 

ontwerpbureau Sybolt Meindertsma waarin 

cultuurhistorie een belangrijk element was.  

In aansluiting daarop zijn in het ontwerp van Carve 

voor het deel van de onderbouw van de school 

Noord-Hollandse houten huizen als uitgangspunt 

genomen en het erf van een boerderij als 

uitgangspunt voor de bovenbouw. De Hollandse 

huisjes, zwart geteerd van buiten en veelkleurig 

aan de binnenzijde, herbergen verschillende 

functies, van archetypische speelhuisjes tot 

doolhofhuisjes met steile trappen, netten en 

glijstangen. In het oorspronkelijke ontwerp 

vormden de huizen een doorlopend lintdorp met 

per school gegroepeerde huisjes. De scholen 

konden zich vinden in deze hekloze opbouw, maar 

helaas eiste de overkoepelende organisatie toch 

hekken rondom ieder speelgedeelte van de 

onderbouw. Bij het midden- en bovenbouwplein 

leek het gewenste programma van eisen te groot 

voor de beschikbare oppervlakte: voldoende vrije 

ruimte, diverse speeluitdaging en een ruim 

sportveld. Toch bleek het mogelijk om alle functies, 

door ze te clusteren, te realiseren: een ruim 

schoolplein, een sportveld én een uniek multi-

functioneel speelobject dat tegelijkertijd ballen-

vanger is, voetbaldoel, loungeobject, klimwand, 

tribune en golvend klauterdoolhof. Het blijkt een 

groot succes voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Ook bij de ontwikkeling van de plannen voor een 

brede school in de Nieuw-Vennepse wijk 

Getsewoud Zuid, was er weinig budget voor de 

buitenruimte. Over het ontwerp van de ruimte was 

weinig nagedacht: er werden weliswaar beelden 

van de kunstenaar Ossip Snoek geplaatst, maar 

verder kwamen er standaard betontegels, 
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betonnen zandbakken en enkele duikelrekken. 

In de praktijk functioneerde het plein echter niet. 

Een probleem vormde de ontsluiting, er was te 

weinig vrije ruimte, de kunstwerken bleken op 

deze plek niet functioneel. Al vijf jaar na de 

oplevering was het plein hard toe aan een nieuwe 

inrichting. Op aanbeveling van de Stichting Kunst 

in de openbare ruimte Haarlemmermeer, de 

ambtelijke projectgroep van de Vinexlocatie en 

bureau Plano - landschapsarchitect van het 

aangrenzende park - maakte Carve een nieuw 

ontwerp. Net als in Purmerend werd het gebied 

vanuit een breder perspectief benaderd: ook het 

aangrenzende openbare speelgebied en de 

buitenruimte van de nog te bouwen woonzorg 

voorziening werden in het plan betrokken. 

Het projectteam van Getsewoud Zuid trad op als 

opdrachtgever. Voor de integrale aanpak van het 

buitengebied werd een budget beschikbaar gesteld 

van circa € 100 per m2. Hierdoor kon een plein 

worden gemaakt met meer speel- en sport-

mogelijkheden en dat eenheid uitstraalde, zonder 

dat de identiteit van de diverse partners verloren 

ging. De scholen bepaalden zelf de plaats van de 

speelobjecten; zij kenden immers het gebruik.  

De zandbakken zijn in de ondergrond verzonken, 

een brug fungeert als zandbakrand, zit- en speel-

element. Bij de bovenbouwpleinen is gekozen voor 

veel vrije ruimte en balsportvelden. Deze velden 

worden begrensd met ballenvangers, die tevens 
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speeldoolhof en klimwand zijn. De fietsenstallingen 

aan de rand van de pleinen vormen een logische 

begrenzing met de straat. De ballenvangers, extra 

bomenrijen en zitelementen delen de grote ruimte 

visueel op. Zo ontstaat een meer menselijke schaal. 

Er is nu een groot aantal toegangen per school-

plein, waardoor het halen en brengen voor minder 

filevorming zorgt. Op het openbare speelgedeelte 

zijn speelobjecten voor alle leeftijden. Tevens is er 

een groot multifunctioneel sportveld waar veel 

kinderen tijdens en na school skaten, basket-, 

volley- en voetballen. 

De ervaringen in Getsewoud Zuid bleken leerzaam 

voor de hierop volgende planontwikkeling voor 

Brede school De Breedenborgh in Getsewoud 

Noord. Er werd dit keer voldoende budget voor de 

buitenruimte gereserveerd en de ontwerpers 

werden vroeg in het proces betrokken. De fietsen-

stallingen, drie onderbouw speelkubussen en een 

gigantische speelkubus zijn geïntegreerd in de 

rondom aangebrachte hekken. Deze plaatsing van 

speel- en verkeersruimte aan de randen resulteert 

in veel meer vrije speelruimte op het hele plein. In 

de vier houten speelkubussen zijn allerlei speel-

functies gecombineerd.

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de 

grootste en meest uitdagende van de vier 

kubussen. Een verdiept multifunctioneel sportveld 

wordt – behalve in de pauzes en na schooltijd – 
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ook gebruikt voor sport- of gymlessen. De verdiepte 

ligging creëert zitranden. Door afschuining aan 

één zijde kunnen kinderen daar ook skaten of 

stuntfietsen. 

De ervaringen bij deze projecten leiden tot een 

aantal aanbevelingen voor nieuwbouwscholen.  

De eerste is om al vroeg in het proces aandacht te 

besteden aan de buitenruimte. Het loont om te 

zoeken naar combinaties tussen de buitenruimte 

en verwante functies zoals speeltuinen, kunst, 

openbare ruimte, speelstoepen en sportvelden. 

Dergelijke combinaties leiden tot verrijking van de 

ruimte, ook letterlijk. Combinaties zijn nodig om het 

ontoereikende scholenbouwbudget aan te vullen.

Het is nuttig om dit alles te vertalen in een visie op 

het plein die aansluit op algemene sociale doel-

stellingen, zoals als het stimuleren van sport, spel 

en ontmoeting. Deze visie wordt dan de basis voor 

een integraal ontwerp met concrete inrichtings-

voorstellen. Een dergelijke aanpak vraagt om het 

tijdig inschakelen van een ontwerpbureau. Dat is 

een lonende investering, want een goed multi-

functioneel ontwerp doet de gebruiksintensiteit en 

de gebruikswaarde van de grond stijgen.  

Het sociale rendement is groot: een speel- en 

sportplein heeft een meerwaarde voor de héle 

wijk. Een goed ontwerp kan het verschil betekenen 

tussen een standaard schoolplein en een goed 

functionerend buurtplein. 

fotografie  

carve

pag. 20/21 en linksboven: getsewoud noord
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De opdrachtgever en de opgave
Nadat het initiatief uit De Knipe zelf was gekomen, 

ging de gemeente Heerenveen als trekker en 

opdrachtgever fungeren. In de voorbereiding werd 

onderzocht welke functies samengebracht konden 

worden in een multifunctioneel dorpscentrum.  

Er was een duidelijke behoefte aan kinderopvang, 

zowel buitenschools als dagopvang. Ook werd  

beslist dat er voor horeca geen plaats zou zijn in 

het nieuwe Multifunctionele Centrum, want dat 

mocht niet ten koste gaan van bestaande functies  

in het dorp. De Barte zou onderdak gaan bieden 

aan twee basisscholen, dagopvang en buiten-

schoolse opvang, een peuterspeelzaal, een 

gemeentelijke wijkbeheerpost, dagopvang voor 

ouderen en het dorpshuis met onder andere ruimte 

voor de dorpskrant.

Voor de gemeente was het de eerste keer dat met 

zoveel partijen werd gewerkt aan één bouwopgave 

en zij besloot dan ook het proces zorgvuldig aan te 

pakken. Na het haalbaarheidsonderzoek werd een 

organisatiestructuur opgezet met een stuurgroep 

en een projectgroep waarin alle partijen op basis 

van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd waren. 

De stuurgroep stond onder leiding van de wet-

houder en bestond verder uit de voorzitters dan 

wel directieleden van de betrokken organisaties. 

Met de verschillende partijen zijn de wensen in 

kaart gebracht op basis waarvan door een externe 

partij een programma van eisen is opgesteld. 

De architectenselectie en de architect
De keuze voor de architect begon met het opstellen 

van een groslijst, waarbij alle participanten de  

gelegenheid kregen om namen te noemen.  

Dit leidde tot een uitnodiging aan tien architecten 

om een visiepresentatie te geven. Op basis hiervan 

is een selectie van drie architecten gemaakt.  

Zij kregen de uitnodiging hun plan nader uit te 

werken en zichzelf te presenteren voor de project-

groep. Ook de bevolking van De Knipe kon een 

stem uitbrengen.

De keuze viel op het ontwerp van architecten-

bureau Onix. Dit bureau kon zich naar de mening 

van de projectgroep het best verplaatsen in de 

wereld van het kind. Ook gaf dit bureau aan, de 

opgave van een multifunctioneel gebouw op  

creatieve wijze te kunnen vertalen in een ontwerp, 

dat ook nog het paste binnen de stedenbouw-

kundige uitgangspunten. Door het grote programma 

optisch te verkleinen werd aansluiting gevonden bij 

de kleinschalige structuur van De Knipe.  

Het ontwerp van Onix verwees naar boerenschuren 

uit de streek en ook dat werd positief ontvangen. 

Een bijkomend argument was, dat Onix ervaring 

had met dit type projecten. Zo bouwden zij de  

eerste Vensterschool in de Groninger 

Oosterparkwijk.

Uitwerking van de opgave
Een belangrijk agendapunt in de voorbereiding 

was het nadenken over het collectieve en het 

individuele gebruik van de ruimten. De meer-

waarde zou moeten ontstaan door de clustering 

van voorzieningen. Binnen dit kader werd een 

drietal codes gebruikt die de opgave zouden 

structureren: code 1 stond voor de individuele 

ruimten voor specifieke voorzieningen (bv. de 

klaslokalen), code 2 voor ruimten die in de eerste 

plaats bedoeld zijn voor een specifieke voorziening 

maar die daarnaast ook voor gezamenlijk gebruik 

in aanmerking komen (bv. de sportzaal) en code 3 

voor collectieve ruimten. Ook werd afgesproken om 

na drie jaar, met ervaringgegevens, deze codering 

opnieuw te bekijken. De totale investering bedroeg 

bijna 3 miljoen euro, waarvan het leeuwendeel 

mFC De Barte De Knipe
De Knipe, een dorp met 1400 inwoners aan de rand van Heerenveen, kende een aantal sociaal culturele 
voorzieningen die gehuisvest waren in containers en noodlokalen. Vooral de huisvesting van de 
peuterspeelzaal voldeed niet meer en ook beschikte de dorpskrant, een bindend element in De Knipe, 
niet over een eigen ruimte. Vanuit het dorp ontstond het plan om in ieder geval voor deze functies een 
nieuw dorpshuis te realiseren. Kort daarop sloten ook andere partijen aan, waaronder de dagopvang 
voor ouderen en de beide basisscholen in het dorp: een christelijke en een openbare school die beiden 
uit hun gebouw groeiden.
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  mFC De Barte De Knipe 

Gemeente   Heerenveen 

Locatie  Ds Veenweg 10a, De Knipe 

Opdrachtgever  gemeente Heerenveen

Ontwerp            ONIx, Groningen

Programma  2 basisscholen, kinderdagopvang, wijkbeheer en de lokale dorpskrant

BVO  2.250 m²

Start bouw  2003

Oplevering  2004

Bouwsom  € 1.600.000

voor rekening van de gemeente kwam.

Op voorstel van Onix wezen de toekomstige  

gebruikers een contactpersoon aan, die zou  

optreden als intermediair tussen de projectgroep 

en de architect. Dat werkte goed, omdat deze 

persoon het vertrouwen van de participanten had 

en in staat bleek om vragen over en weer goed te  

vertalen. De gemeentelijk projectleider gaf samen 

met de architect leiding aan de ontwerpsessies.

De architect vond het belangrijk om tijdens het 

ontwerpproces met alle partijen te spreken.  

De gebruikers voelden zich serieus genomen, ook 

al nam Onix niet alle wensen zondermeer over. 

Sommige partijen vonden het achteraf wel jammer 

dat de projectgroep geen afgevaardigden kende op 

uitvoerend vlak. Dit had het gebouw in het gebruik 

nog beter kunnen maken.

Resultaat en gebruik
De gemeente is als eigenaar en verhuurder 

verantwoordelijk voor het onderhoud en de 

schoonmaak. Eén van de scholen heeft een 

conciërge die af en toe hand- en spandiensten 

verleent voor het dagelijks beheer van het gebouw, 

maar de inbreng van actieve vrijwilligers van het 

buurtcentrum is onmisbaar. Voor het collectieve 

gebruik is een Participatievereniging opgericht 

waarin alle huurders zijn vertegenwoordigd.

De Barte, opgeleverd in 2004, voegt kwaliteit toe 

aan De Knipe. Het dorp heeft er een kloppend hart 

bij gekregen, mede omdat het gelukt is om ook 

kinderopvang te realiseren. Henk Soeten, directeur 

van de Compagnonsschool, heeft veel waardering 

voor de vrijwillige inzet vanuit het dorp, maar hij 

zou toch het beheer liever professioneel geregeld 

zien. Voor de gemeente was het een leerzaam 

proces dat onderstreept hoe belangrijk het is om 

de voorbereiding goed te organiseren en posities 

en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen. 

Ook het vroegtijdig betrekken van de gebruikers 

wordt gezien als een voorwaarde voor succes. 

Volgens de gemeente kan in de toekomst verdere 

winst behaald worden als tussen de gebruikers een 

hechtere samenwerking ontstaat. (PS)
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Vensterschool ‘t Vlechtwerk 
Noordwolde
De gemeente Weststellingwerf, gelegen in de zuidoosthoek van Friesland, tegen de grens met Drenthe en 
Overijssel aan, bestaat uit een groot aantal dorpskernen en buurtschappen. Noordwolde, een van de 
grotere kernen, raakte aan het begin van de 19de eeuw nauw verbonden met de rietvlecht- en rotan-
industrie. Hiermee diende zich een welkom alternatief aan voor de langzaam op zijn eind lopende 
veenafgraving, tot dan toe de belangrijkste inkomstenbron van het dorp. Het was dan ook niet voor niets 
dat juist hier zich in 1912 de Rietvlechtvakschool vestigde. De school, de eerste Rijksvakschool van 
Nederland, was bedoeld om sociale en economische omstandigheden in de streek te verbeteren. 
Concurrentie uit lagelonenlanden zorgde er in de loop van de jaren zestig van de twintigste eeuw echter 
voor dat de rotanindustrie uit Noordwolde verdween en het dorp langzaam in de versukkeling raakte.

De opdrachtgever en de opgave
Na Wolvega is Noordwolde het belangrijkste 

centrum van de gemeente Weststellingwerf. 

Diverse voorzieningen, waaronder twee openbare 

basisscholen en de bibliotheek, waren gehuisvest 

in panden die hun langste tijd hadden gehad. 

Daarnaast was in Noordwolde grote behoefte aan 

een opwaardering van functies om de negatieve 

sociale en economische spiraal te doorbreken.

Het idee om verschillende voorzieningen samen te 

brengen in een nieuw multifunctioneel centrum 

ontstond in gesprekken tussen de dorpsgemeen-

schap, het sociaal-cultureel werk, de beide basis-

scholen en de gemeente Weststellingwerf. 

Inspiratie werd gevonden in het brede school-

concept zoals dat destijds in plaatsen als Groningen 

en Utrecht al gestalte had gekregen. Naast de 

bestaande scholen, sociaal-cultureel werk en de 

bibliotheek ontstond ook ruimte voor nieuwe 

functies, waaronder kinderopvang en het Nationaal 

Rietvlechtmuseum, waarmee recht gedaan kon 

worden aan de geschiedenis van Noordwolde.

De meest aangewezen plek voor de nieuwe voor-

ziening was een groot terrein achter de voormalige 

Rietvlechtschool, gelegen aan de rand van het 

dorpscentrum. Op dit terrein was voorheen een 

tramremise gevestigd. Door functieverlies was het 

gebied sterk verpauperd geraakt. De gemeente had 

de hoop dat een nieuwe invulling zou gaan 

fungeren als  katalysator voor de verdere  

ontwikkeling van Noordwolde. Van belang was dat 

de Rietvlechtschool, een Rijksmonument, zou 

worden geïntegreerd in de opgave.

De architectenselectie en de architect
Architecten bureau AG NOVA Leeuwarden BV was 

vanuit een eerdere opdracht in Wolvega al bekend 

bij de gemeente. Vanuit deze relatie werd het 

bureau al in een vroeg stadium betrokken bij de 

plannen voor een multifunctioneel centrum; eerst 

voor een second opinion naar aanleiding van een 

haalbaarheidsstudie die de gemeente had laten 

uitvoeren en daarna, in samenwerking met een 

externe projectleider, bij het uitwerken van de 

opgave en het opstellen van het programma van 

eisen. Vanwege deze betrokkenheid, en het feit dat 

AG NOVA ervaring had met de verbouw en aan-

passing van gebouwen, is besloten hen de opdracht 

te geven voor het uiteindelijke ontwerp.

Uitwerking van de opgave
Op het moment dat projectarchitect Cees Slot het 

plan moest gaan uitwerken, lag er alleen een lijst 

van behoeften, afgezet tegen een aantal sociaal 

economische doelstellingen. In samenspraak met 

de gemeente en de toekomstige gebruikers zijn 

deze omgevormd tot een bruikbaar programma 

van eisen. Een belangrijk deel van de totale  

investering van 7 miljoen euro kwam voor rekening 

van de gemeente Weststellingwerf. Daarnaast 

investeerden een aantal van de betrokken partijen 

en zamelde het dorp zelf geld in.

De inzet was dat de verschillende organisaties 

elkaar inhoudelijk en organisatorisch moesten 

kunnen versterken. Het geheel zou bestaan uit een 

basisschool, kinderopvang, een museum, een 

muziekschool, een sociaal cultureel centrum, de 
fotografie 

pag. 2�/2�: luuk kramer
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  Vensterschool ‘t Vlechtwerk Noordwolde 

Gemeente   Weststellingwerf   

Locatie  Mandehof 7 en 13, Noordwolde 

Opdrachtgever  gemeente Weststellingwerf

Ontwerp  AG Nova architecten, Leeuwarden

Programma  Nationale Rietvlechtmuseum, sociaal cultureel centrum, basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal, ruimte voor een jeugdhonk, wereldwinkel

BVO  4.933 m²

Start bouw  derde kwartaal 1999

Oplevering  eerste kwartaal 2001

Bouwsom  € 3.280.000

bibliotheek,een peuterspeelzaal, sociaal cultureel 

werk, een gemeenteloket, een wereldwinkel en 

een horecavoorziening. De nieuwe, gefuseerde  

basisschool zou door een nauwe samenwerking 

met het sociaal cultureel werk en voor- en na-

schoolse voorzieningen gaan functioneren als een 

brede vensterschool.

Vanwege het grote aantal deelnemers nam de 

voorbereiding veel tijd in beslag. Vooral de ver-

deling van de ruimte binnen het nieuwe gebouw 

was onderwerp van discussie: ieder partij wenste 

een perfecte plek. Desondanks bleef de sfeer goed, 

dankzij het gedeelde enthousiasme over de nieuwe 

voorziening. De groep toekomstige gebruikers had 

met de vertegenwoordigers van de fusieschool en 

het museum twee trekkers die het proces gaande 

hielden, ook op momenten dat het moeizaam ging.

De voormalige Rietvlechtvakschool kreeg de 

functie van museum. De overige organisaties 

kregen een plek in de nieuwbouw, met de school 

in de lange arm van het gebouw en de anderen 

achter de oude bebouwing. De architectuur van de 

nieuwbouw verwijst naar stations en treincoaches, 

een knipoog naar het tramstation dat ooit op deze 

plek stond. De verwijzing naar tram en spoor wordt 

voortgezet in de inrichting van het plein.

het resultaat
Het complex overtrof de verwachtingen. Nooit had 

de gemeente durven hopen dat het geheel een zo 

grote invloed zou hebben op de ontwikkeling van 

het dorp. Zo verrees vlakbij een complex met zorg-

woningen en vonden ook in het centrum zelf 

diverse ontwikkelingen plaats. Toch zijn er zaken 

die, met de kennis van vandaag, beter hadden  

gekund. Zo bleek amper een jaar nadat het 

complex in gebruik was genomen, dat de kinder-

opvang meer ruimte nodig had. De kinderopvang 

was vrij laat aan het programma toegevoegd, op 

het moment dat alle andere functies hun plek al 

hadden ingenomen. Er waren geen mogelijkheden 

voor uitbreiding, zodat de voorziening nood-

gedwongen moest verhuizen. Verder had de horeca 

een meer prominente plek mogen krijgen.  

Met horeca was wel al rekening gehouden, maar 

tijdens het ontwerpproces was de exploitant nog 

niet bekend, zodat er niemand was om de be-

langen te behartigen. 

De betrokkenen hebben geleerd, dat het ontwerp 

van een gebouw belangrijk is, maar niet alles 

bepalend. Uiteindelijk is het aan de gebruikers om 

er een succes van te maken. Te laat was onderkend 

dat een multifunctioneel gebouw pas goed kan 

functioneren als het gebruik wordt gecoördineerd. 

Het gaat dan zowel om het beheer als om de 

onderlinge samenwerking. Desondanks overheerst 

het enthousiasme, zowel bij de gebruikers als bij 

de inwoners van Noordwolde. (PS)
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  Nieuwe Brede school Grou 

Gemeente  Boarnsterhim

Locatie  J.W. de Visserwei 10, Grou

Opdrachtgever  gemeente Boarnsterhim

Ontwerp  Spring Architecten, Rotterdam

Programma  2 basisscholen, centrum voor de Kunsten, café/restaurant, fysiotherapie,  

  kantoren, sportzalen, gymzaal, fitness, theaterzaal, kinderdagopvang,  

  peuterspeelzaal, buiten- en tussenschoolse opvang en vergadercentra

BVO  10.013 m2

Start bouw  augustus 2008

Oplevering  januari 2010

Bouwsom  € 10.149.000

  mFC Zuiderburen Leeuwarden 

Gemeente  Leeuwarden

Locatie  Pikemar 15-17, Zuiderburen

Opdrachtgever  gemeente Leeuwarden

Ontwerp  Van Overbeek Tromp Architectuur, Joure

Programma  2 basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang,  

  sportvoorzieningen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 

BVO  5.150 m²

Start bouw  november 2003

Oplevering  december 2004 

Bouwsom  € 2.884.000

 

fotografie 

boven: spring architecten 

onder: van overbeek tromp architectuur

Projectdocumentatie
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Vensterschool Gravenburg 
Groningen
In Groningen is in de wijk Gravenburg een brede school gebouwd naar ontwerp van Team 4 Architecten. 
Het via een ‘terp’ ontsloten langgerekte gebouw biedt plaats aan twee scholen, sportvoorzieningen en 
een buitenspeelplaats. Ook wordt op termijn een kinderdagverblijf met peuterspeelzaal toegevoegd. 
Hoewel de planning uitliep, was de samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en architect een 
succes. Dat laat zich aflezen aan het vervolg. Nog voordat de bouw van de school voltooid was, werd 
besloten tot een verdere uitbreiding.

De opdrachtgever en de opgave
De school kwam tot stand op initiatief van de  

gemeente Groningen. Zij werkte het concept van 

de Vensterschool verder uit en nodigde zoveel 

mogelijk partijen uit om mee te denken.  

De directies van beide scholen werden als voor-

naamste toekomstige gebruikers al in de initiatief-

fase nauw bij het project betrokken. Terwijl het 

stedenbouwkundige plan voor de beoogde locatie 

nog in ontwikkeling was, werd ook gewerkt aan 

het multifunctionele programma, dat volgens Hans 

Flapper een voorbeeld is van een school van de 

eenentwintigste eeuw. Flapper was de projectleider 

vanuit de dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn 

(OCSW) van de gemeente. Het gebouw moest be-

halve multifunctioneel ook energiezuinig worden. 

Hiervoor maakte de gemeente extra geld vrij. 

De architectenselectie en de architect
De regie van de selectieprocedure was in handen 

van de gemeente. De dienst Onderwijs Cultuur 

Sport en Welzijn (OCSW) maakte samen met de 

gebruikers en de dienst Ruimtelijke Ordening & 

Economische Zaken (RO/EZ) een groslijst van  

architectenbureaus. Hieruit werden vijf architecten 

uitgekozen die een uitnodiging kregen om hun 

visie op de opgave te presenteren. Daarnaast 

bezocht men bestaande brede scholen en projecten 

van de vijf architecten. Toen de eerste stemronde 

niet tot een eenduidige keuze leidde, besliste de 

wethouder om de opdracht te geven aan Team 4 

Architecten, een bureau dat in Groningen is 

gevestigd en inmiddels een groot aantal scholen in 

het noorden van Nederland heeft ontworpen. 

Uitwerking van de opgave
Aanvankelijk werd gediscussieerd over een opzet 

met paviljoens, maar bij herziening van het steden-

bouwkundige plan, bleek de locatie kleiner te zijn 

dan gedacht. Dat was het einde van de paviljoens, 

want het werd noodzakelijk om compact te bouwen. 

Hierdoor kon de school wel extra energiezuinig 

gemaakt worden. Het gebouw heeft een hoge 

isolatiewaarde; er vindt warmte- en koudeopslag 

plaats en er is betonkernactivering toegepast. 

Leidingen, die door de grote oppervlaktes lopen, 

zorgen dat het gebouw met relatief weinig energie 

een constante temperatuur houdt. Daarnaast zorgt 

balansventilatie met warmteterugwinning voor 

bijverwarming tijdens piekbelastingen en is er een 

systeem voor daglichtoptimalisatie.

De niet alledaagse vorm van het gebouw komt 

volgens Klaas Paul de Boer, verantwoordelijk 

architect van Team 4 Architecten, voort uit de 

programma-eisen van de verschillende partijen. 

Alle gebruikers kregen een plek rond het sociale 

centrum in het midden van het gebouw, waar zich 

de ontmoetingsfuncties zoals speellokalen, kinder-

opvang en gymzaal bevinden. De scholen zijn aan 

de beide uiteinden gelegen. Het gebouw is groot, 

maar door de vormgeving van de lokalen en 

gangen is geprobeerd om massaliteit te vermijden. 

Flapper vindt dat bij een schoolgebouw van deze 

omvang een belangrijk aandachtspunt. Omdat het 

gebouw op poten staat is het bovendien mogelijk 

om op termijn op het maaiveld – tussen de poten – 

uit te breiden.
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het bouwproces
Omdat de wijziging in het stedenbouwkundige plan 

een compleet andere opzet van het ontwerp nodig 

Team 4 Architecten maakte, heeft het proces veel 

vertraging opgelopen. Door de onverwacht snelle 

groei van de school werden bovendien al tijdens 

het proces aanpassingen en uitbreidingen nodig. 

Dat alles ging niet ten koste van de samenwerking 

tussen opdrachtgever, architect en gebruikers.  

Er vond gestructureerd overleg plaats in een team 

dat bestond uit vertegenwoordigers van OCSW, de 

directies van beide basisscholen en de architect. 

Volgens Mieke de Vries, directrice van basisschool 

De Vlint, leidde deze aanpak tot goede onderlinge 

communicatie, waarin de wensen van de 

gebruikers tot hun recht kwamen. Ook Gerrit 

Alssema, vanaf 2002 als directeur van basisschool 

De Hoeksteen betrokken, heeft dat zo ervaren.  

De inbreng van de gebruikers heeft vooral in de 

beginfase geleid tot aanpassingen in het ontwerp. 

Flapper en De Boer wijzen daarnaast op de 

positieve inbreng van de aannemer. Volgens  

De Vries had wel meer tijd uitgetrokken mogen 

worden voor het gezamenlijk opstellen van een 

goed programma van eisen. Zij vindt dat dat bij 

Gravenburg te snel is gegaan, terwijl het in feite de 

kern van de opgave is.

het gebruik
Alssema geeft aan dat het gebouw absoluut aan de 

eisen van de school voldoet en beleeft het als een 

zeer prettige werkomgeving. Wel denkt hij dat het 

aanvankelijk de ambitie was om een breder 

programma te realiseren. Anderen bevestigen dit. 

Het bleek in het begin van het proces lastig te voor-

zien welke partijen uiteindelijk zouden deelnemen. 

De Vries denkt dat de school in het algemeen goed 

aan de wensen voldoet en ervaart het speelse 

gebouw als ruim, warm en zeer toegankelijk voor 

kinderen, ouders en leerkrachten. Wel had ze 

graag een echt gemeenschappelijke ruimte in de 

school gehad, die door meerdere partijen te 

gebruiken zou zijn. Alssema acht het in dat verband 

van belang om goede afspraken te maken over het 

beheer.

het resultaat 
In de aanloop naar het huidige gebouw hebben 

zich nogal wat onverwachte ontwikkelingen voor-

gedaan. Achteraf was het geen goed idee om met 

het ontwerpproces te beginnen voordat het 

stedenbouwkundig plan was vastgesteld. In theorie 

bood dat extra mogelijkheden, maar in dit geval 

leidde het vooral tot vertraging. Positief is wel, dat 

er in tegenstelling tot de oorspronkelijke ideeën 

een compact gebouw is neergezet waarbij er toch 

nog ruimte is om mee te groeien met de school. 

(ED)

  Vensterschool Gravenburg Groningen

Gemeente   Groningen                 

Locatie  Maresiusstraat 22/24, Groningen

Opdrachtgever  gemeente Groningen, dienst OCSW 

Ontwerp  Team 4 Architecten, Groningen

Programma  2 scholen, sporthal, 2 speellokalen

BVO  5.800 m²

Start bouw  februari 2006

Oplevering  2007 

Bouwsom  € 5.800.000

fotografie 

eibe sönnecken
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Vensterschool hoogkerk Groningen

Vensterschool Hoogkerk is opgezet als aanbouw aan een bestaande sporthal en is ontworpen door  
GDA Bauke Tuinstra Doeke van Wieren Architecten. In het gebouw bevinden zich een basisschool, een 
kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een spel- en opvoedwinkel, een sporthal, twee gemeentelijke 
diensten, het dorpshuis, twee sociaal-maatschappelijke instellingen en ruimtes voor de GGD.  
De bestaande sporthal is deels verbouwd en uitgebreid in zuidelijke richting. Een bestaande vleugel aan 
de sporthal is verbouwd om functionele en bouwfysische redenen en voorzien van een nieuwe gevel. 
Hierin bevinden zich de sociaal-maatschappelijke functies. Haaks hierop is een doosvormig volume 
toegevoegd met eenzelfde, deels aluminium, deels transparante golfplaat waarin de openbare basis-
school is gesitueerd. In de oksel van deze twee volumes is een plectrumvormig, donker en introvert 
bouwdeel gelegen dat het kinderdagverblijf en de peuterspeelplaats huisvest. Alle functies zijn onderling 
verbonden met een transparante hal waar de bezoeker tevens de balies van de twee gemeentelijke 
diensten vindt. 

De opdrachtgever en de opgave
De vensterschool is tot stand gekomen op initiatief 

van de gemeente Groningen. Aanleiding vormde de 

uitbreiding van een bestaande school en de wens 

om deze te combineren met voorzieningen als de 

sporthal en het dorpshuis. De school moest meer 

in de omgeving worden geïntegreerd. Bij de uit-

werking van dit idee ontstonden lastige vragen. 

Omdat niet gedefinieerd was welke voorzieningen 

onderdeel van een vensterschool kunnen zijn 

ontstond in Hoogkerk discussie over de mogelijke 

deelname van een bank. Uiteindelijk bleek dit een 

brug te ver. De school zou alleen worden ge-

combineerd met instellingen die verband houden 

met het onderwijs of de gemeente. De gemeente 

zorgde ervoor dat de krachten van deze – veelal 

kleine – partijen gebundeld werden binnen één 

bouwstroom.

De architectenselectie en de architect
De architectenselectie stond onder regie van de 

gemeente. De dienst Onderwijs Cultuur Sport 

Welzijn (OCSW) en de dienst Ruimtelijke Ordening 

& Economische Zaken waren samen verantwoorde-

lijk. De gebruikers zijn wel geïnformeerd, maar 

hadden geen directe inspraak bij de keus van de 

architect. Albert Houwer, destijds vanuit de dienst 

OCSW bij het project betrokken, verklaart de 

uiteindelijke keuze uit de bestaande relatie tussen 

de school en Bauke Tuinstra Doeke van Wieren 

Architecten. Rob Oorthuizen, in een latere fase 

vanuit OCSW bij het project betrokken, voegt 

daaraan toe dat de gemeente geen voorkeur heeft 

voor in scholenbouw gespecialiseerde bureaus. 

Voor de gemeente is het belangrijkste, dat een 

goede architect wordt ingeschakeld.

Uitwerking van de opgave
Omdat in de vensterschool verschillende activi-

teiten moesten samenkomen, is de opgave vanaf 

het begin door meerdere partijen en gebruikers 

bepaald. Uit hun gezamenlijke behoeften ontstond 

een programma van eisen dat, simpel gezegd, een 

opsomming was van verschillende ruimtes voor 

verschillende gebruikersgroepen. Uitgangspunt 

voor het ontwerp was om deze verschillende 

ruimtes vanuit één centrale hal te ontsluiten, zodat 

ze apart toegankelijk en te beheren zouden zijn. 

het bouwproces
Om de samenwerking tussen opdrachtgever, 

architect en gebruikers te stroomlijnen stelde de 

gemeente een externe projectleider aan en een 

‘coördinator gebruikers’ die de belangen van 

gebruikers gedurende het proces behartigde. 

Volgens de gemeente heeft dat goed gewerkt, al 

werd het tijdens de rit nodig om de groep van 

gebruikers die bij het overleg betrokken waren te 

beperken. Sommige organisaties waren met meer 

mensen vertegenwoordigd, wat resulteerde in 

overleg met meer dan twintig personen. Dit bleek 

onwerkbaar. Het overleg is later dan ook tot een 

kleiner gezelschap beperkt.
fotografie 

gda kasper niezen
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 Vensterschool hoogkerk Groningen 

Gemeente Groningen

Locatie Zuiderweg 70, Groningen 

Opdrachtgever gemeente Groningen, dienst OCSW 

Ontwerp GDA, Bauke Tuinstra Doeke van Wieren Architecten, Burdaard

Programma basisschool, kinderopvang, spel- en opvoedwinkel, GGD, 2 gemeentelijke diensten, sporthal, buurthuis, jeugdhonk en diverse 

 andere sociaal / cultureel-maatschappelijke instellingen 

BVO ca. 5.500 m² / BVO uitbreiding: ca. 1200 m²

Start bouw 2000

Start bouw uitbreiding   2004

Oplevering 2001

Oplevering uitbreiding 2005

Bouwsom ca. € 2.250.000 / Bouwsom uitbreiding: ca. € 1.000.000

Fred van der Woude, directeur van openbare 

basisschool De Ploeg, is minder positief. Voor hem 

werden de gebruikers te veel op afstand gehouden 

en was er te weinig gelegenheid voor rechtstreekse 

inspraak. Volgens architect Willem Nijholt was te 

verwachten dat spanningen in de communicatie 

met gebruikers zouden ontstaan, dat is het risico 

van werken met een tussenschakel als de 

coördinator of projectleider. Bovendien kreeg hij 

de indruk, dat een deel van de betrokkenen in het 

begin weinig behoefte had aan samenwerking. Het 

samengaan was misschien te veel van bovenaf 

opgelegd. De weerstand die dit opriep verdween 

pas gaandeweg.

het gebruik
Een oordeel over de gebruiksmogelijkheden van 

een vensterschool is lastig, omdat deze onderdak 

kan bieden aan uiteenlopende organisaties die niet 

allemaal dezelfde wensen hebben. Dan is het soms 

lastig als een gebruiker vertrekt of als nieuwe 

gegadigden zich melden. Ook in Hoogkerk heeft 

dat zich voorgedaan. Desondanks menen alle 

betrokkenen dat een gezamenlijke planvoor-

bereiding zijn vruchten afwerpt en dat het zin heeft 

om in de beginfase veel tijd te nemen voor het 

opstellen van een programma van eisen. Hiermee 

kan de kwaliteit van de architectuur worden 

verbeterd en kunnen wijzigingen in functies 

gemakkelijker worden opgevangen. Fred van der 

Woude wijst erop dat het belangrijk is om goede 

afspraken te maken over het beheer en hiervoor 

voldoende middelen beschikbaar te stellen.

In Hoogkerkt vormt de hal de schakel tussen de 

verschillende gebruikers. De hal grenst aan de 

bestaande sportaccommodatie, zodat de infra-

structuur daarvan behouden kon blijven. Daarnaast 

is de hal verbonden met de gemeenschapsruimte 

van de basisschool en met het schoolplein. 

het resultaat 
Volgens de gemeente zijn de belangrijkste 

programmaonderdelen gerealiseerd en heeft het 

idee om in één bouwstroom verschillende voor-

zieningen aan de brede school te koppelen positief 

uitgepakt. Zowel Oorthuizen als Houwer zien een 

belangrijke taak voor de gemeente in de bouw-

begeleiding. Deze kan verschillende vormen 

aannemen, maar het is belangrijk om als opdracht-

gever goed na te denken voor er op dit gebied 

taken worden uitbesteed. (ED)
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Brede school Zuidbroek 
menterwolde
In Zuidbroek, een dorp in de gemeente Menterwolde, is een brede school gebouwd naar ontwerp van 
KLEIN Architecten. De brede school bestaat uit een basisschool, buitenschoolse opvang, ouder- en 
kindzorg en een peuterspeelzaal. Het gebouw richt zich op het dorp en biedt een ‘gesloten rug’ naar het 
achterliggende bedrijventerrein.

De opdrachtgever en de opgave
De school kwam tot stand op initiatief van de 

gemeente Menterwolde en werd samen met de 

directie van de basisschool ontwikkeld. Omdat de 

bestaande school zo goed als afgeschreven was, 

besloot de gemeente de mogelijkheid te onder-

zoeken om extra partijen bij de nieuwbouw-

plannen te betrekken. Potentiële partners werden 

benaderd en aanvankelijk vrijblijvend bij het 

initiatief betrokken. Nadat men onderzocht had of 

er voldoende belangstelling was en het project 

financieel haalbaar bleek, maakte de gemeente 

een selectie van gebruikers. Deze werden 

vervolgens uitgenodigd om bij te dragen aan de 

inhoud van het programma van eisen en het plan 

voor de nieuwbouw. 

De architectenselectie en de architect
De architect van de school werd geselecteerd door 

een interne commissie van de gemeente Menter-

wolde, waarbij ook de toenmalige directeur van 

basisschool was betrokken. Drie bureaus werden 

uitgenodigd om aan de hand van de opgave en de 

locatie hun visie en werk te presenteren.  

KLEIN Architecten had geen ervaring met het 

ontwerpen van basisscholen, maar kreeg de op-

dracht op basis van andere gerealiseerde projecten, 

de visie op de opgave en de offerte voor het plan.

Uitwerking van de opgave
Welmoet Ferguson, directrice van kindercentrum 

Poko Loko, was vanaf het begin nauw bij het 

initiatief betrokken. Volgens haar was de inbreng 

van de gebruikers bij de planontwikkeling cruciaal, 

maar waren er praktische belemmeringen.  

De directiewisseling van basisschool De Tandem 

zorgde bijvoorbeeld voor een onderbreking in het 

proces. 

In de uitwerking van de opgave speelde de onder-

wijsvisie van de basisschool een belangrijke rol. 

Onderzocht werd hoe de basisprincipes van een 

brede school in het ontwerp konden worden 

verwerkt. Volgens Tonnie Smit, de nieuwe 

directeur van De Tandem, is dat goed gelukt.  

Het gebouw heeft een open en transparante 

structuur die het mogelijk maakt om ruimtes 

gezamenlijk te gebruiken.

Het ontwerp is georganiseerd rond drie pleinen; 

twee buiten de school en één, als centrale hal, 

binnen de school. Het onderwijsprogramma is 

onderbracht in twee vleugels die de drie pleinen 

van elkaar scheiden. Het overige programma 

bevindt zich in de ‘rugvleugel’ van het gebouw, die 

de pleinen en de onderwijsvleugels met elkaar 

verbindt en het geheel afschermt van het achter-

liggende bedrijventerrein. Volgens Hennie Smit, 

verantwoordelijk architect van KLEIN Architecten, 

is geprobeerd het ontwerp zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten bij de beleving van kinderen; er is 

gekozen voor een prikkelend ontwerp en gebruik 

van verschillende kleuren en warme materialen.

het bouwproces
Het hoofd van de afdeling Bouw en Woning-

toezicht, Tjallie Wolthuis, leidde het overleg tussen 

opdrachtgever, architect en gebruikers dat was 

georganiseerd in verschillende werkgroepen. 

Volgens Wolthuis werkte deze aanpak goed.  

De architect heeft met de meeste partijen een 

gesprek gehad, maar vooral met de basisschool 

zeer intensief samengewerkt. Smit geeft aan dat je 

als gebruiker steeds alert moet zijn op het uit-

eindelijke functioneren van het gebouw. Wolthuis 

was altijd bij het overleg aanwezig en coördineerde 

de samenwerking tussen de partijen. 

Voor Ferguson, de vertegenwoordiger van het 
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  Brede school Zuidbroek menterwolde

Gemeente  Menterwolde

Locatie  Kerkstraat, Zuidbroek

Opdrachtgever  gemeente Menterwolde

Ontwerp  Klein architecten, Groningen 

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en ouder/kindzorg

BVO  2.300 m²

Start bouw  2005

Oplevering  2006 

Bouwsom  € 2.033.000

kinderopvang, verliep de samenwerking niet erg 

intensief. Ze heeft de architect niet meer dan één 

keer gesproken. Toch is er wel rekening gehouden 

met de wensen van de kinderopvang. 

het resultaat 
De betrokkenen zijn het erover eens, dat er eigenlijk 

te weinig geld was om een goed gebouw te maken, 

zelfs nadat de gemeente extra middelen beschik-

baar had gesteld. Dat wreekte zich in het  interieur 

en in de afwerking, terwijl ook de geplande gym-

zaal niet kon doorgaan. Verder zijn de oorspronke-

lijke ideeën voor het grootste deel gerealiseerd. 

Volgens Wolthuis kan dat, als je een goed 

programma van eisen hebt. Hij stelt dat je daar 

tijdens het proces eigenlijk niets meer aan moet 

veranderen, anders krijg je vertragingen en 

frustraties. 

Smit meent dat het verstandig is om een brede 

school op de groei te bouwen, maar dat is met de 

huidige budgetten niet goed mogelijk. Verder geeft 

hij als aanbevelingen mee vooraf goed na te denken 

over het beheer en het geheel zo te coördineren 

dat de gebruikers van het gebouw een eenheid 

gaan vormen. Ook Ferguson ziet de meerwaarde 

van samenwerking. Dat hoeft volgens haar niet ten 

koste te gaan van de eigen identiteit van de 

instellingen. (ED)

   

fotografie 

klein architecten
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  Vensterschool Koorenspoor Groningen

Gemeente  Groningen 

Locatie  Molukkenstraat 1-3, Groningen

Opdrachtgever  gemeente Groningen, dienst OCW

Ontwerp  DAAD Architecten, Beilen

Programma  entreegebouw, kindercentrum, schoolgebouw, passage, terrein

BVO  1.950 m²

Start bouw             augustus 2004

Oplevering  oktober 2005

Bouwsom  € 1.740.000

  Vensterschool Oosterpark Groningen

Gemeente   Groningen 

Locatie  Oliemuldersweg, Groningen

Opdrachtgever  gemeente Groningen, dienst OCSW

Ontwerp  ONIx, Groningen

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, GGD, Noorderpoortcollege (lessen  

  Nederlandse taal voor allochtone ouders), bibliotheek, multifunctionele  

  ruimte

BVO  ca. 830 m²

Start bouw  augustus 1997

Oplevering  augustus 1998

Bouwsom  fl. 1.788.350

  Vensterschool Vinkhuizen Groningen

Gemeente  Groningen 

Locatie  Siersteenlaan 480-1, Groningen

Opdrachtgever  gemeente Groningen

Ontwerp  De Zwarte Hond, Groningen

Programma  2 basisscholen, bibliotheek, peuterspeelzaal, maatschappelijk juridisch  

  dienstverleningcentrum, spel- en opvoedwinkel

BVO  4.400 m² / BVO uitbreiding met 6 lokalen: 550 m²

Start bouw  1998 / Start bouw uitbreiding: 2005

Oplevering  1999 / Oplevering uitbreiding: 2006

Bouwsom  € 2.392.828 / Bouwsom uitbreiding: onbekend

  fotografie 

boven: christiaan de bruijne 

midden: rob de jong 

onder: harry cock
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  Nassauschool Groningen

Gemeente  Groningen

Locatie  Graag Adolfstraat 73, Groningen

Opdrachtgever  Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (V.C.O.G.)

Ontwerp  SKETS Architectuurstudio, Groningen

Programma  lokalen voor onderbouw, naschoolse opvang, ruimte voor onder- en  

  bovenbouw, peuterspeelzaal, multifunctionele zaal voor schoolgebruik /  

  naschoolse activiteiten / buurtgebruik

BVO  al gerealiseerd: 1.220 m², BVO uitbreiding: 860 m2

Start bouw  2001 

Oplevering  2003 / oplevering uitbreiding: 2010

Bouwsom  restauratie monument, gebouw met rond dak en paviljoen: € 900.000 /

  Bouwsom uitbreiding: € 1.400.000

  Vensterschool hoornse Wijken Groningen

Gemeente  Groningen

Locatie  Veenweg 1, Groningen

Opdrachtgever  gemeente Groningen, dienst OCSW 

Ontwerp  Architectenbureau Korteweg, Groningen

Programma  basisschool, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en naschoolse zorg

BVO  1.920 m²

Start bouw  mei 2000

Oplevering  juli 2001

Bouwsom  € 1.409.090

fotografie 

boven: ans brians 

onder: architectenbureau korteweg
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Brede school Kloosterveen Assen
In de uitbreidingswijk Kloosterveen in Assen is in een parkachtige omgeving een brede school gebouwd 
die het nieuwe onderkomen vormt van Jenaplanschool De Kloostertuin en Daltonschool Kloosterveen. 
Verder is er een sportzaal gehuisvest. Brede scholen kunnen het accent leggen op gezamenlijkheid of 
juist op behoud van de eigen identiteit van de deelnemers. In de plattegrond komt tot uitdrukking dat er 
hier voor gekozen is om de beide scholen hun eigen identiteit te laten behouden. Het gebouw heeft de 
vorm van een half opengeknikte U, waarbij de rechter buitenzijde aansluit op de aangrenzende 
bebouwing. Hier bevinden zich de leslokalen. De binnenzijde is op het park georiënteerd. Hier liggen de 
leerpleinen met werkhoeken, podia en speellokalen. Vooral aan deze zijde is gezocht naar een sterke 
relatie tussen binnen en buiten.

De opdrachtgever en de opgave
Het nieuwe schoolgebouw maakt onderdeel uit van 

de Brede school Kloosterveen, een samenwerkings-

verband van verschillende scholen, instellingen en 

voorzieningen in Kloosterveen. In Assen bevinden 

zich verschillende brede scholen, die per wijk 

georganiseerd zijn. De verschillende participanten 

behouden echter doorgaans hun eigen locatie en 

onderkomen. Het initiatief tot het realiseren van 

een nieuw gebouw voor twee scholen kwam van 

de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe en het 

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Beide 

organisaties zochten een nieuw onderkomen voor 

een school in de nieuwe wijk Kloosterveen.  

De gemeente was geïnteresseerd in een nieuw 

gebouw, aangezien ze mogelijkheden zag om in 

het gebouw ook een sportzaal te realiseren 

waaraan in Kloosterveen behoefte was. 

De architectenselectie en de architect
De keuze van de architect vloeide voort uit eerdere 

samenwerking tussen de gemeente en genoemde 

onderwijsorganisaties. Deze partners hadden in de 

wijk Pittelo een brede school gebouwd met een 

sportzaal en twee scholen voor speciaal basis-

onderwijs. Daarbij waren Van Hoogevest 

Architecten de ontwerpers. Dit bureau werd voor 

de locatie in Kloosterveen opnieuw gevraagd.

Uitwerking van de opgave
Het gebouw moest tot uitdrukking te brengen dat 

hier scholen zijn gevestigd die ieder hun eigen 

identiteit hebben, omdat de twee onder te brengen 

scholen werken vanuit zeer specifieke over-

tuigingen. De visie van de Jenaplanschool op het 

onderwijs wordt op grond van de onderwijskundige 

adviezen van het Jenaplan Advies- en Scholings-

centrum vertaald in de plattegrond. 

Het gebouw bestaat uit een centraal gedeelte met 

twee vleugels. In het centrale deel bevinden zich 

gemeenschappelijke ruimtes, een personeelscafé, 

keukenvoorzieningen en de sportzaal. De sportzaal 

fungeert niet alleen als gemeenschappelijke voor-

ziening van de twee scholen, maar vormt tevens 

een herkenningspunt in de wijk.

De twee vleugels van het gebouw omarmen als het 

ware een parkachtig binnenterrein. Het omliggende 

terrein is ontworpen door Copijn Landschaps-

architecten en is voorzien van (moes)tuintjes.  

Het groene karakter van het geheel wordt be-

nadrukt doordat het gebouw is voorzien van 

sedumdaken. 

Aan de zijde van het binnenterrein is de 

architectuur van de twee vleugels organisch en 

daar bevinden zich de leerpleinen met werknissen 

en podia. Aan de naar de omgeving gerichte zijde 

is de architectuur strakker en sluit aan op de 

architectuur van de omgeving. Hier bevinden zich 

de leslokalen. 

het resultaat
Kloosterveen illustreert dat het lastig is om een 

goed binnenklimaat te bereiken. Dit punt kreeg 

veel aandacht: voor een frisse, zuurstofrijke lucht 

én een aanzienlijke besparing op de stookkosten is 

de school voorzien van vloerverwarming en CO² 

gestuurde mechanische ventilatie met warmte-

terugwinning. Toch laat de klimaatbeheersing nog 

te wensen over, want de bovenverdieping wordt 

doorgaans als te warm wordt ervaren. Er is te 

weinig opslag- en archiefruimte, ook al is gekozen 

voor ingebouwde kasten in elke groepsruimte. 
fotografie 

louk heimans
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Verder is er binnen het gebouw geen 

gemeenschappelijke (viering)ruimte voor grote 

groepen kinderen. Dit probleem is echter 

oplosbaar. Wanneer er behoefte aan is kunnen de 

beide speellokalen worden gekoppeld, terwijl het 

ook mogelijk is de gymzaal voor samenkomsten te 

gebruiken.

Afgezien van dergelijke punten ervaren de 

gebruikers het nieuwe gebouw als positief. Men is 

blij met de uitstraling, het kleurgebruik en het 

meubilair. Ook is men zeer te spreken over de 

lichtinval in de klaslokalen en de leerpleinen. (BW)

  Brede school Kloosterveen Assen

Gemeente  Assen  

Locatie  De Boomgaard 5, Assen 

Opdrachtgever  gemeente Assen, Plateau Openbaar Onderwijs te Assen (POOA), Christelijke  Onderwijsgroep Drenthe (COG)

Ontwerp  Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

Programma  2 basisscholen, sportzaal

BVO  4.430 m²

Start bouw  november 2004

Oplevering  november 2005

Bouwsom  € 4.550.000
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mFA Dalerpeel
Dalerpeel is een veenkolonie, ontstaan na de afgraving van het veengebied in het westen van de gemeente 
Dalen. Dalerpeel maakte tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 deel uit van deze gemeente; 
daarna werd het dorp aan de gemeente Coevorden gevoegd. In de Multifunctionele accommodatie (MFA) 
Dalerpeel zijn onder andere het dorpshuis De Breiberg, een sportzaal, de basisschool Prins Willem 
Alexander en peuterspeelzaal ’t Hummelhoes ondergebracht. Het gebouw heeft een bescheiden en dorps 
karakter dat meegaat in de bebouwingsschaal van de omgeving. De MFA is gebouwd op de locatie van 
het oude dorpshuis. 

De opdrachtgever en de opgave
De formulering van de opgave heeft een lange 

voorgeschiedenis. Voor Dick Elzing, directeur van 

de  Willem-Alexanderschool begon het proces in 

oktober1989. Hij nam toen deel aan een gesprek 

op het gemeentehuis, omdat de nieuw gevormde 

gemeente Coevorden het bestaande schoolgebouw 

wilde privatiseren. Volgens Elzing was nieuwbouw 

noodzakelijk, maar de gemeente was hier pas na 

een aantal jaren en vele berekeningen aan toe. 

Elzing: ‘In die tijd werd het mode om brede 

scholen te bouwen en de gemeente adviseerde om 

samen met het dorpshuis en anderen te kijken wat 

de mogelijkheden waren. Dit nam weer enige jaren 

in beslag, met name omdat de gemeente op een 

gegeven moment geen haalbaarheidsonderzoek 

wilde doen. Toen ook nog eens allerlei 

verenigingen in het dorp afhaakten omdat ze niet 

beschikten over financiële middelen leek het 

project vast te lopen (…). Na een collegewisseling 

kwam alles in een stroomversnelling en kon er 

ineens van alles.’ De gemeente Coevorden kwam 

tot het inzicht dat het samenvoegen van ver-

schillende functies in één gebouw de mogelijkheid 

bood om het al jaren teruglopende voorzieningen-

niveau van Dalerpeel een halt toe te roepen. 

Bovendien zorgde het samenvoegen van ver-

schillende functies voor het vrijkomen van grond 

die kon worden herontwikkeld tot woningbouw-

kavels. Het nieuwe gebouw zou in opdracht van de 

gemeente worden gerealiseerd. Om het opdracht-

geverschap te verzorgen schakelde de gemeente 

het externe bureau LindHorst Bouwmanagement en 

Consultancy BV in.

De architectenselectie en de architect
LindHorst organiseerde voor de gemeente ook de 

architectenselectie. Vertegenwoordigers van de 

verschillende participanten vormden gezamenlijk 

een selectiecommissie die verantwoordelijk was 

voor de keuze van de architect. Alle deelnemers 

konden architectenbureaus aandragen. Uit deze 

groslijst werden vervolgens, op basis van vooraf 

bepaalde criteria, drie bureaus geselecteerd. 

Hierna werd aan deze bureaus gevraagd om op 

grond van de stedenbouwkundige randvoor-

waarden en het programma van eisen een 

ontwerpvisie te maken, die gepresenteerd werd 

aan de selectiecommissie. Hierna werd een keuze 

gemaakt op basis van deze presentatie, de staat 

van dienst van het bureau en het gevraagde 

honorarium. Architectenbureau AAS kreeg 

uiteindelijk de opdracht.

Uitwerking van de opgave
De betrokkenen beschouwen een multifunctionele 

accommodatie als iets meer en iets anders dan een 

brede school. Het gebouw moest de uitstraling en 

de gebruiksmogelijkheden krijgen van een 

volwaardige kleine dorpskern. 

Op de belangrijkste hoek is het gebouw twee lagen 

hoog, terwijl de rest van het gebouw enkellaags is 

of lijkt te zijn. De sporthal heeft een krans van U-

glas (doorschijnend figuurglas met een U-vormige 

doorsnede) waardoor de hal van buitenaf bezien 

bescheidener overkomt en in de hal zelf diffuus 

licht valt. In de materialisering is gekozen voor een 

basement van rode baksteen waar een aantal 

‘dozen’ van hout op staan. In één van deze dozen 

zitten drie grote erkers die zorgen voor lichtinval in 

het dorpshuis en zicht op het groen voor het 

gebouw, in een andere doos liggen de klaslokalen. 

Het gemetselde basement zet zich ook binnen het 

gebouw door, onder andere in de sporthal. Hier is 

in de wand een akoestische steen gemetseld. 

Binnen het gebouw bevindt zich een patio waar de 

kleuters veilig kunnen spelen. De wanden van de 

patio zijn gemaakt van U-glas, zodat aangrenzende 
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  mFA Dalerpeel

Gemeente  Coevorden

Locatie  Oranjestraat 6, Dalerpeel

Opdrachtgever  gemeente Coevorden

Ontwerp  AAS Architecten, Emmen

Programma  dorpshuis, gymzaal, basisschool, welzijnswerk, consultatiebureau, peuterspeelzaal

BVO  1.780 m²

Start bouw  januari 2006

Oplevering  maart 2007

Bouwsom  € 1.630.000

vertrekken van de school en de centrale hal worden 

aangelicht. De buitengevel is voorzien van 

strategisch gekozen grote glaspartijen, die zorgen 

voor lichtinval en zicht op het omliggende groen. 

het bouwproces
LindHorst zette een projectstructuur op met een 

projectgroep en een ontwerpteam. In de project-

groep waren de verschillende participanten en 

LindHorst als gedelegeerd opdrachtgever vertegen-

woordigd. Aan deze projectgroep presenteerde de 

architect zijn tussentijdse vorderingen. Ook stelde 

de projectgroep de verschillende fasedocumenten 

vast. In het ontwerpteam werd onder begeleiding 

van LindHorst de technische kant van het proces 

afgewikkeld.

De MFA is zo ontworpen dat het gebouw in twee 

fasen gerealiseerd kon worden. Naast het 

bestaande dorpshuis werd eerst het nieuwe dorps-

huis en de nieuwe sportzaal gebouwd. Daarna 

konden de basisschool en de peuterspeelzaal 

gebouwd worden op de plaats van het oude 

dorpshuis, dat gesloopt werd. 

Dick Elzing karakteriseert het proces als volgt:  

‘De samenwerking met de architect kwam op 

afstand doordat alles via het bouwmanagement 

bedrijf liep. Voor heel veel werk prima, maar er 

kwam wel een laag tussen. De contacten tussen de 

gebruikers waren en zijn vanaf het begin erg goed. 

We zijn blijkbaar allemaal erg praktisch ingesteld, 

houden niet van hoogdravende verhalen en 

beseffen dat we samen aan een uniek gebouw 

konden komen. Dat was ons op eigen houtje niet 

gelukt. De win-win situatie is erg groot. Ieder had 

dat tijdens de bouwfase goed in de gaten en steeds 

voor ogen. Ook nu is de samenwerking met de 

gebruikers erg prettig.’

het resultaat
Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten met 

enige afstand te beschouwen, blijft met de MFA het 

voorzieningenniveau van Dalerpeel voorlopig op 

peil. Of het gebouw voldoende draagvlak bezit om 

tot verbetering te leiden, moet nog blijken. Het is 

in dat licht jammer dat het in de beginfase niet 

gelukt is om de plaatselijke voetbalvereniging te 

laten participeren. Een laatste citaat van de 

schooldirecteur: ‘ We hebben een mooi gebouw, 

maar als ik het over mocht doen zou ik nog meer 

doorzetten om onderwijskundige zaken te 

realiseren. Het is een heel gevecht met de bouwers 

om het gebouw zo praktisch mogelijk te krijgen. 

(…) Van een collega die ook met de bouw van een 

brede school te maken had hoorde ik de opmerking 

dat hem verweten werd ‘nooit op te houden’ Ik had 

deze opmerking liever eerder gehoord want dit 

gevoel bekroop mij ook wel eens. Ik zou willen 

adviseren nooit op houden met gaan voor een 

optimaal schoolgebouw.’ Dat het gebouw 

architectonisch in de smaak valt mag blijken uit het 

feit dat het zowel door een publieks- als een 

vakjury is genomineerd als mooiste gebouw van 

Drenthe 2007. (BW)

   

fotografie 

jim ernst
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mFA Westerveld 
Voor de gemeente Westerveld bestaat er geen principieel verschil tussen een multifunctionele 
accommodatie (MFA) en een brede school. De MFA Havelte is gelegen aan de Havelter Schapendrift, in 
een naoorlogse uitbreiding van Havelte. Het complex vervangt een verouderde basisschool en voorziet 
behalve in een school ook in een peuterspeelzaal, een kinderopvang, een sportzaal, appartementen en 
overdekte parkeergelegenheid. Voor Havelter begrippen gaat het om een omvangrijk bouwprogramma. 
Om dat goed in te kunnen passen is het bouwvolume gesplitst. De onderbouw huisvest alle onderwijs- 
en opvangfaciliteiten en de parkeergelegenheid voor de appartementen, in de bovenbouw bevinden zich 
de appartementen. Doordat de oppervlakte van de onderbouw beduidend groter is dan die van de boven-
bouw, konden de appartementen in een los verband op de onderbouw worden geplaatst, vergelijkbaar 
met de wijze waarop vrijstaande en geschakelde woningen aan een straat liggen.

De opdrachtgever en de opgave
De kiem van het project ontstond toen de heer 

Grave, destijds ambtenaar van de gemeente 

Havelte, architectenbureau B+O benaderde om een 

plan te maken voor de renovatie van basisschool  

De Bosrank. Dit schoolgebouw was sterk verouderd 

en toe aan een grondige modernisering. Onderzoek 

door B+O wees echter uit, dat de voorgestelde 

renovatiewerkzaamheden erg duur zouden uit-

vallen en dat het de moeite zou lonen op zoek te 

gaan naar alternatieve oplossingen. De locatie ligt 

dicht in de buurt van allerlei voorzieningen, die 

aantrekkelijk zijn voor omwonenden. Een nabij-

gelegen sportzaal stond op de nominatie te worden 

gesloopt. Zo ontstond bij Grave het idee om een 

nieuw combinatieproject te bouwen met ook een 

aantal appartementen. Dit alles zou de relatieve 

bouwsom kleiner maken en de appartementen 

zouden de hele onderneming zelfs winstgevend 

kunnen maken. B+O werkte dit plan uit en 

presenteerde het aan de gemeente Westerveld. 

Hoewel de gemeente aanvankelijk sceptisch was, 

raakt zij er toch van overtuigd, dat deze nieuw-

bouw kansrijker was dan een dure renovatie. 

De architectenselectie en de architect
Omdat bureau B+O vanaf het begin was betrokken 

bij het project, werd besloten niet over te gaan tot 

een aanbestedingsprocedure. Waar een architecten-

bureau een duidelijke voorsprong heeft op eventuele 

mededingers is het oneerlijk tegenover alle partijen 

om andere bureaus te laten investeren in een 

aanbesteding. De aannemer werd wel volgens de 

Europese aanbestedingsnormen geselecteerd, en 

daarbij viel de keuze op Strukton uit Groningen.

Uitwerking van de opgave
Omdat het programma van eisen een groot gebouw 

zou opleveren, zeker in relatie tot de kleinschalig-

heid van de bebouwing van de omgeving, heeft de 

architect ernaar gestreefd het gebouw van buitenaf 

zo min mogelijk volumineus te laten lijken.  

De afstand tot de omliggende straten en de coulisse-

werking van de bosrand en het kleur- en materiaal-

gebruik dragen hieraan bij. Daarnaast was er veel 

aandacht voor ecologische duurzaamheid en 

gezondheid. Het gebouw is voorzien van een  

luchtbehandelingsinstallatie en voor de verwarming 

is gekozen voor een duurzame warmtepomp.

het bouwproces
Hoewel de gemeente aanvankelijk in de persoon 

van de heer Grave nauw betrokken was bij het 

bouwproces, heeft ze vrij snel de regie uit handen 

gegeven aan een extern bouwmanagementbedrijf. 

Na de pensionering van Grave werd de betrokken-

heid van de gemeente helemaal minimaal. Hoewel 

het bouwmanagementbedrijf volgens verschillende 

betrokkenen goed werk deed, verwijt men de 

gemeente haar afzijdige positie. Ten eerste omdat 

de communicatie er onder te lijden heeft gehad  

(in een vroeg stadium met de gemeente gemaakte 

afspraken moesten opnieuw gemaakt of bevochten 

worden), ten tweede omdat de gemeente een 

specifieke rol op zich had kunnen nemen die men 

van een bouwbedrijf niet kan verwachten (affiniteit 

met en inzicht in het onderwijs, luisteren naar de 

wensen en aanbevelingen van de school en andere 

gebruikers). Tenslotte wordt het de gemeente 

aangerekend dat ze steeds heeft vastgehouden aan 

het oorspronkelijke bouwbudget. Ook toen de 

fotografie 

boven: b+o architecten

midden en onder: harry cock
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  mFA havelte Westerveld 

Gemeente  Westerveld 

Locatie  Havelter Schapendrift 22, Havelte

Opdrachtgever  gemeente Westerveld, Strukton Bouwprojecten

Ontwerp  B+O Architecten, Ansen

Projectarchitect Pieter Brink

Programma  basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, sportzaal, 18 appartementen

BVO  7.900m²

Start bouw  medio oktober 2005

Oplevering  medio oktober 2006

Bouwsom  onbekend 

appartementen nog voor de bouw al grif werden 

verkocht en de winstgevendheid van het project zo 

goed als zeker was, wilde de gemeente het budget 

niet naar boven toe bijstellen. Hierdoor werden de 

betrokkenen bij de bouw beperkt in hun mogelijk-

heden, moest er voortdurend over geld gesteggeld 

worden en is het bouwproces niet zo goed verlopen 

als wel had gekund.

het resultaat
Het gebouw voegt zich in de omgeving door een 

ruime afstand tot de beide parallelle straten te 

houden en de bosrand te laten dienen als een 

natuurlijke coulisse. In aansluiting op de omgeving 

zijn ook de materiaalkeuze en het kleurgebruik 

terughoudend met in licht- en antracietgrijze 

baksteen gemetselde gevels en natuurlijke 

materialen als hout. De entrees van de school, de 

kinderopvang en de sportzaal worden door middel 

van contrasterende kleuren geaccentueerd.

De directeur van De Bosrank is, ondanks teleur-

stelling over het verloop van het bouwproces, zeer 

positief over het nieuwe onderkomen van zijn 

school. Zowel in het gebruik als in het uiterlijk 

vindt hij het een enorme verbetering. Hoewel hij 

daarover aanvankelijk twijfels had, onderschrijft hij 

dat B+O geslaagd is in de ambitie om een groot 

gebouw te realiseren dat zich niet als zodanig laat 

ervaren. (BW)
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mFA eninver Almelo
Brede School Eninver ligt letterlijk als knooppunt tussen de Almelose wijken Kerkelanden en Aalderinks-
hoek. In beide wijken moesten voorzieningen als scholen en buurtcentra worden vernieuwd. Bij de 
gemeente ontstond het idee om op de grens tussen beide wijken één brede school te bouwen als 
onderdeel van integrale wijkverbetering. Het bleek echter niet eenvoudig om de omwonenden voor dit 
idee te winnen. De beide wijken zijn zeer verschillend van karakter. Kerkelanden stond jarenlang in de 
nationale top tien van buurten met veel werkloosheid en sociaaleconomische malaise. Aalderinkshoek is 
meer een gemiddelde wijk. De betrokkenen waren sceptisch over dit door de gemeente gearrangeerde 
‘huwelijk’. Uiteindelijk slaagde de gemeente erin draagvlak te creëren en kon worden begonnen met de 
bouw van een brede school die onderdak geeft aan drie basisscholen, een wijkservicepunt, een 
welzijnsorganisatie, een peuterspeelzaal, de tienersoos, een sportzaal en ruimtes die ook door niet-
participanten te gebruiken zijn. Eenheid in verscheidenheid was het adagium gedurende de planvorming. 
Een buurtbewoner kortte het af tot Eninver. Dat werd de nieuwe naam voor het gebouw.

De opdrachtgever en de opgave
Harry Scholtens, vanuit de gemeente uitvoerend 

opdrachtgever, is van mening dat de opdrachtgever 

moet beginnen met het helder formuleren van 

wensen en randvoorwaarden. Het gaat dan niet 

alleen om bouwkundige zaken. Planvorming vraagt 

ook om communicatie: tussen bewoners van de 

twee wijken, de verschillende gebruikers binnen 

het gebouw en ook de tussen burgers en bestuur. 

De gemeente Almelo realiseerde zich al snel dat 

hier expertise en menskracht voor vrijgemaakt 

moesten worden. Omdat deze binnen de gemeente-

lijke organisatie niet beschikbaar waren, besloot 

men versterking van buiten in te schakelen. Almelo 

nam voor de procesondersteuning Bureau Vitri in 

de arm. 

Architectenselectie en de architect
De gemeente vroeg aan een vijftal bureaus een 

visie te presenteren op basis van het programma 

van eisen. Uiteindelijk werd de opdracht gegund 

aan het Scheveningse bureau Vera Yanovshtchinsky. 

Projectarchitect Casper Vos vertelt dat dit bureau 

bij de opgave zocht naar de vraag achter de vraag. 

Het samenbrengen van partijen had alleen zin als 

vanuit de gezamenlijkheid voor iedereen meer-

waarde ontstond. 

Uitwerking van de opgave
De gebruikers waren bij de planontwikkeling 

betrokken via drie werkgroepen: een voor ontwerp, 

een tweede voor beheer en exploitatie en een 

derde hield zich bezig met de communicatie. In de 

drie werkgroepen namen verder ambtenaren, 

aannemers, adviseurs en de ontwerpers plaats. 

Voor bewoners organiseerde men zogenaamde 

tentgesprekken. Zij werden uitgebreid geïnfor-

meerd via de plaatselijke pers. Door middel van 

een prijsvraag voor de naamgeving van het 

gebouw, kweekte de gemeente goodwill.  

Volgens de opdrachtgever hebben de architecten 

perfect aangevoeld wat er aan de hand was in de 

wijken. De aanwezigheid van Vera Yanovshtchinsky 

en Casper Vos bij verschillende bijeenkomsten  

met gebruikers heeft zeker geholpen om hen 

enthousiast te maken voor Eninver.

Een centrale hal was niet opgenomen in het 

programma van eisen, maar door slim om te gaan 

met de verhouding tussen bruto en netto opper-

vlakte bleef ruimte over voor een flinke centrale 

hal. Hier was dus niet om gevraagd, maar de 

reacties waren positief. De trap naar de tweede 

verdieping dient tegelijkertijd als tribune.  

Het exterieur is zo vormgegeven dat er een heldere, 

haast strenge eenheid ontstaan is, terwijl in het 

interieur de verscheidenheid aan mensen, school-

typen en participanten tot uiting komt. Zo kregen 

de scholen bijvoorbeeld hun eigen achterdeuren en 

een eigen kleur voor de deuren en vloeren. 

het bouwproces
In verband met een provinciale subsidie moest de 

bouwvoorbereiding in een jaar zijn afgerond.  

Dat vroeg om een zo efficiënt mogelijke aanpak.  

De architect was eindverantwoordelijk voor het 

bouwproces en was ook degene die externe 
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adviezen inwon. Met het oog op de snelheid 

werden alle vragen neergelegd bij één technisch 

adviesbureau, ABT. Vos heeft het als positief 

ervaren dat hij het ontwerp snel moest realiseren. 

‘Je bent dan korte tijd heel geconcentreerd bezig 

met de opgave. De aandacht wil wel eens ver-

slappen wanneer een proces veel vertragingen 

kent.’ Dat er weinig personele wisselingen waren, 

is ook als een voordeel te noemen. Daar stonden 

bezwaren tegenover: ‘Je hebt minder tijd om alles 

goed uit te denken. De kans is dan groter dat je 

tijdens de bouwfase te maken krijgt met onvoor-

ziene aspecten die leiden tot meerwerk. Dat is 

frustrerend.’

het gebruik
Vos signaleert dat het voor leken lastig is om een 

beargumenteerde mening te geven met betrekking 

tot ontwerpvoorstellen. Daarom moet een architect 

de expertise hebben om reacties los te maken bij 

gebruikers. Volgens Huub Melenhorst, locatie-

manager van het gebouw, is het gelukt om in de 

architectuur recht te doen aan het eigen karakter 

van de verschillende gebruikers. Ook de drie 

scholen hebben elk hun eigen identiteit. Dat blijkt 

alleen al uit verschillen in lestijden. De scholen 

ervaren het daarom als prettig dat een zekere 

scheiding is blijven bestaan, bijvoorbeeld via eigen 

achterdeuren. 

Het beheer moest in een kort tijdsbestek worden 

geregeld, omdat men hier pas in een laat stadium 

over was gaan nadenken. Toch lukte het om 

professioneel beheer te organiseren. Dat wordt 

gezien als een enorm voordeel voor het 

functioneren van het gebouw. Naast een locatie-

manager zijn een zakelijk leider en verschillende 

medewerkers in dienst. Hiermee kreeg de multi-

functionaliteit behalve één dak ook één praktisch 

kader. Er is een centrale regeling voor verhuur van 

ruimtes. Als een van de vaste gebruikers een extra 

ruimte nodig heeft, is dat zonder bureaucratische 

rompslomp te regelen; achteraf worden de kosten 

vastgesteld. Volgens Melenhorst stimuleert deze 

soepele werkwijze een optimaal gebruik van het 

gebouw. Gebruikers zijn volgens Melenhorst niet 

zo gelukkig met het feit dat de gehele zuidkant uit 

glas bestaat. Hierdoor wordt het te warm in de 

ruimtes. Ook is er geluidsoverlast bij de peuterklas 

die onder de sportzaal ligt. Aanpassingen aan de 

vloer van de sportzaal zijn hierdoor noodzakelijk. 

het resultaat
Melenhorst prijst de mogelijkheden die het 

gebouw heeft, maar wijst er ook op, dat het kleine 

buurthuis op de hoek van de straat verdwijnt als 

alle sociale functies in één groot gebouw worden 

geconcentreerd. Dat kan een verschraling zijn voor 

de omliggende buurt. Ondanks deze kanttekening 

lijkt de verbintenis tussen Kerkelanden en 

Aalderinkshoek een succes te worden. Mede 

dankzij forse investeringen van de gemeente, bij 

voorbeeld in digitale schoolborden, is het Almelo 

gelukt om met Eninver een brug te slaan tussen 

beide wijken. (MB)

fotografie
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  mFA eninver Almelo

Gemeente  Almelo 

Locatie  Apollolaan 1, Almelo

Opdrachtgever  gemeente Almelo

Ontwerp  Vera Yanovshtchinsky Architecten, Den Haag

Programma  3 basisscholen, multifunctionele ruimten, sportaccommodatie, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang  

  en wijkcentrum

BVO  5.760 m²

Start bouw  januari 2004

Oplevering  april 2006

Bouwsom  € 4.700.000
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Voorzieningencluster Prismare 
enschede
Na de vuurwerkramp in mei 2000 wilde Enschede scholen en sociale functies bundelen in één gebouw 
om Roombeek, na de wederopbouw een bruisende ontmoetingsplek te geven. Zeven jaar later gingen 
de deuren van Prismare open, dat onderdak biedt aan de christelijke basisschool Anna van Buren, de 
katholieke basisschool de Menko-toren en de openbare basisschool Roombeek, winkels, een kinder- 
dagverblijf, een theater, horeca, zorgwoningen, de EHBO en organisaties die sociale en culturele 
programma’s organiseren voor Turkse en Marokkaanse wijkbewoners. De gemeente droeg het opdracht-
geverschap bij Prismare over aan woningcorporatie De Woonplaats. Dat was in Enschede nog niet eerder 
gebeurd. 

De opdrachtgever en de opgave
De gemeente werkte via een projectbureau aan de 

wederopbouw van Roomweek en was daarbij 

actief op zoek naar partners. Woningcorporatie  

De Woonplaats was als sociale verhuurder met 

bezit in de wijk een goede kandidaat. Fons Catau, 

directeur van De Woonplaats, constateert dat een 

stevig stedelijk weefsel bijdraagt aan langdurige 

woonkwaliteit waardoor ook de waarde van het 

onroerend goed stijgt. Daarom heeft de corporatie 

naast een ideëel ook een zakelijk belang bij goede 

voorzieningen. Om die reden wilde Catau in 

Prismare investeren. Daarnaast wilde De Woon-

plaats, net als de gemeente, de gebruikers invloed 

geven op het ontwerp. Toch betwijfelden sommigen 

of het verstandig was om een woningcorporatie bij 

scholenbouw te betrekken. Zou een dergelijk 

bedrijf genoeg oog hebben voor onderwijskundige 

behoeften? Hans Meertens, destijds gemeentelijk 

projectleider, vertelt dat je als gemeente tijdens 

een dergelijk proces wel eens het idee hebt de grip 

kwijt te raken. ‘Toch is dat niet zo, want De Woon-

plaats maakt elk jaar een programma waarvoor de 

gemeente haar fiat moet geven. Bovendien blijven 

de scholen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van het onderwijs.’

De architectenselectie en de architect
In een Europese architectenselectie wees de 

gemeente samen met de toekomstige gebruikers 

van Prismare vijf bureaus aan die een presentatie 

mochten komen geven. Uiteindelijk sprak de 

filosofie van het Duitse architectenbureau 

Plus+Bauplanung iedereen het meeste aan. 

Olaf Hübner van het architectenbureau is van 

mening, dat de gebruikers na de catastrofe uit-

drukkelijk een stem moesten hebben in het 

ontwerp. ‘Als we meteen een schets hadden 

gemaakt, hadden we hen niet serieus genomen.’ 

De architect vindt verder dat de toekomstige 

gebruikers essentiële kennis inbrengen. ‘Door op 

deze wijze te werken wordt het resultaat altijd 

uniek. Bovendien zullen gebruikers die zo be-

trokken worden bij het gebouw het met meer zorg 

gaan gebruiken. Als je immers zelf iets maakt en 

weet hoeveel inspanning dat kost ben je er zuiniger 

op dan wanneer je het kant-en-klaar koopt.’  

De Woonplaats betrok naast het Duitse bureau een 

Nederlandse architect voor de noodzakelijke 

expertise over Nederlandse bouwregelgeving. 

Uitwerking van de opgave
Plus+Bauplanung organiseerde ontwerpsessies 

met alle gebruikers, met inbegrip van de school-

kinderen. In deze sessies kwamen verschillende 

ontwerpvarianten aan de orde en werd bijvoor-

beeld met blokjes klei geschoven om te komen tot 

een bevredigende indeling van het gebouw. 

Op basis van deze inbreng van de gebruikers zijn 

de architecten daarna aan de slag gegaan. 

De driehoekige bouwlocatie was geen gemakkelijk 

uitgangspunt voor het ontwerp. Bij veel gebruikers 

was dezelfde plek, op de punt van de locatie, 

favoriet. Anderen wilden juist een eigen gebouw. 

Het duurde dan ook even voordat de beschikbare 

ruimte naar tevredenheid was verdeeld. 

Kinderopvang De Kijkdoos en de Anna van Buren-

school kregen een aparte plek op de locatie. Even 

fotografie 

plus+ bauplanung  

hübner-forster-hübner
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  Voorzieningencluster Prismare enschede

Gemeente  Enschede 

Locatie  Roomweg 167d, Enschede 

Opdrachtgever  De Woonplaats, Enschede

Ontwerp  plus+ bauplanung Hübner-Forster-Hübner, Neckartenzlingen (Dsl)

Programma  3 basisscholen, overloopschool, jeugdhonk, zorgwoningen, winkels, restaurant, theater,  verenigingen, gymzaal, gehandicapten werkplaats,  

  bibliotheek, kinderdagverblijf, 13 maisonnettes en 10 appartementen

BVO  18.220 m²

Start bouw  januari 2005

Oplevering  mei 2007

Bouwsom  € 16.200.000

verderop staat een voormalige textielfabriek 

waarin basisschool De Menko-toren gevestigd is. 

Ook kinderen van deze school gebruiken de 

faciliteiten van Prismare. Er is een gedeelde 

centrale hal, maar omdat niet alle gebruikers aan 

deze hal zijn gelegen, werd in feite het buitenplein 

het centrum van Prismare. 

het bouwproces
Hübner heeft zich er tijdens de bouw over verbaasd 

dat besluiten over de  detaillering aan de aan-

nemer worden overgelaten. ‘We zijn als bureau 

gewend alles zelf te doen, maar in Enschede werd 

de detaillering sterk door de aannemer bepaald.’ 

De architect geeft als voorbeeld de afwerking van 

het plafond. Dat moest volgens de aannemer met 

spuitwerk behandeld worden. Als reden volstond 

een simpel ‘zo doen we dat altijd’. Het gebouw 

werd gefaseerd opgeleverd. De openbare basis-

school opende haar deuren toen het bouwverkeer 

nog op- en afreed ten tijde van de afbouw van 

andere gedeelten van Prismare. Dat was achteraf 

gezien geen goed idee, want zo ontstonden 

onveilige situaties.

het gebruik
Linda Tukkers, directeur van de Anna van Burens-

chool, raadt collega’s, die voor eenzelfde opgave 

staan, aan om veel tijd te investeren in het proces, 

want allerlei zaken die voor een school vanzelf-

sprekend zijn, zijn niet automatisch bekend bij een 

architect of woningcorporatie. Neem bijvoorbeeld 

de hoogte van de wasbakken in de kleuterklas. 

Daarover werd niets gezegd in het programma van 

eisen. 

Bert Lambeck, directeur van de openbare basis-

school, ervaart het als gemis dat zijn school geen 

eigen hal heeft. Volgens hem is een gedeelde hal 

bijvoorbeeld niet handig bij ouderavonden. 

Lambeck nam de schoolleiding over toen het bouw-

proces al bijna was afgerond, zodat hij pas laat zijn 

eigen, afwijkende, visie op het gebouw kon geven. 

Dergelijke onverwachte wendingen vormen de 

keerzijde van de grote invloed van de gebruikers 

op het ontwerp. Het is zaak dat de opdrachtgever 

daar in een eerder stadium rekening mee houdt. 

Hübner merkte dat De Woonplaats gaandeweg 

minder enthousiast werd over veelvuldig contact 

tussen gebruikers en architect, wellicht uit angst 

voor teveel veranderingen.

Zowel Lambeck als Tukkers zijn blij dat De Woon-

plaats zorg draagt voor het beheer. Zo wordt de 

scholen veel zorg uit handen genomen. 

het resultaat
Volgens Lambeck valt of staat het succes van een 

brede school met de juiste instelling ten opzichte 

van het gebouw en de medegebruikers: bij een 

brede school hoort een open mind. Hübner zegt te 

hopen dat het café niet te zeer de sfeer van het 

gebouw gaat bepalen. Hij vindt het een reëel 

gevaar van clustering dat sommige functies gaan 

overheersen. Hier ligt een schone taak voor de 

beheerder. Deze moet de verhoudingen binnen het 

complex in evenwicht houden. (MB)
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Brede school De matrix hardenberg
Brede school De Matrix ligt in de nieuwe wijk De Marslanden in het Overijsselse Hardenberg. Nu is er 
nog aan twee kanten uitzicht op open land, maar straks komt De Matrix midden in de wijk te liggen.  
Het gebouw biedt plek aan openbare basisschool De Kern en christelijke basisschool De MarsWeijde, 
kinderdagopvang, naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een fysiotherapie- en logopediepraktijk, 
twee gymzalen, een meersportenplein op het dak, een gemeenschapsruimte, twee vergaderzalen en een 
gemeenschappelijke keuken. Overdag staan in De Matrix de kinderen centraal, in de avonduren kan het 
gebouw ook door anderen gebruikt worden. Tussen de eerste plannen van de gemeente en de oplevering 
van het gebouw zit nog geen drie jaar. De opdrachtgever is trots op het snelle resultaat. Het tempo heeft 
echter ook voor losse eindjes gezorgd: een adequate oplossing voor het beheer moet nog worden 
gevonden.

De opdrachtgever en de opgave
Een brede school met ten minste twee 

basisscholen, meer had de gemeente nog niet voor 

ogen toen ze de ABC Management Groep vroeg om 

mee te denken over de opgave. In overleg met de 

beoogde gebruikers kreeg het plan meer contouren. 

Eric Zweers van ABC werd door de gemeente 

ingeschakeld als projectleider en bouwmanager. 

Een projectgroep waarin de gebruikers, een 

bouwkundige van de gemeente en Zweers zitting 

hadden, bereidde een programma van eisen voor 

dat voorgelegd werd aan de stuurgroep. In de 

stuurgroep waren gemeente en gebruikers 

bestuurlijk vertegenwoordigd. Zweers vertelt dat 

het programma van eisen vanuit een inhoudelijke 

visie werd geschreven. Dat gebeurt niet altijd.  

Vaak worden technische uitgangspunten als basis 

genomen. Volgens architect Marlies Rohmer lag er 

een goed doordacht programma van eisen op tafel, 

dat informatie bevatte over sfeer, ideeën en idealen 

over de toekomstige school. 

De architectenselectie en de architect
Via een Europese aanbesteding werd het 

architectenbureau van Marlies Rohmer gekozen. 

Een houtskoolschets van een kern met vier poten, 

die de architect presenteerde, sprak het gemeente-

bestuur meteen aan. De tekening illustreerde 

zowel het belang dat de architect schonk aan het 

gebouw als geheel als aan de    verschillende 

onderdelen. Rohmer ziet haar rol breed. ‘Je bent 

naast architect ook regisseur en onderzoeker.’ 

Rohmer heeft zich de afgelopen jaren verdiept in 

bouwopgaven voor jongeren, zoals ook spreekt uit 

haar boek Bouwen voor de Next Generation. 

Uitwerking van de opgave
Rohmer ontwierp een school met een hoog midden 

en vier lage delen. De Matrix is groot zonder dat 

het ten koste gaat van de intimiteit van de 

afzonderlijke delen. Elke school heeft een eigen 

ingang, een eigen schoolplein en een eigen kleur 

en sfeer. Ook de naschoolse opvang kreeg een 

eigen karakter om het verschil met de school voor 

de kinderen aan te geven. De architect bezocht 

samen met de directeuren hun oude schoolgebouw 

en vroeg hen aan te geven wat zij sterke en zwakke 

punten van dat gebouw vonden. Hiermee is in het 

ontwerp van de nieuwe school zoveel mogelijk 

rekening gehouden. 

Rohmer kwam op eigen initiatief met het idee van 

een sportterrein op het dak van de school. 

Spelende kinderen op het dak zou de functie van 

het gebouw direct duidelijk maken. Bovendien 

werd zo de krappe buitenruimte van de locatie 

gecompenseerd. 

het bouwproces
De aanbesteding viel tegen en duurde langer dan 

gepland. Vlak voor de oplevering ging ook nog de 

aannemer failliet. Door deze tegenvallers werd de 

opleverdatum van september 2006  niet gehaald. 

Het werd een half jaar later. Tijdens de bouw bleek 

dat er flink bezuinigd moest worden. Dat ging ten 

koste van onder meer de inrichting van de keuken. 

Er was ook niet genoeg geld om de buitenruimtes 

aan te pakken. Daardoor sneuvelden plannen van 

de architect voor een spannende buitenruimte met 

wilde landjes en beklimbare berghokken. 
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De directeur van MarsWeijde, Kees Bakker, geeft 

aan dat er wel het een en ander mis is gegaan, 

vooral omdat een schooldirecteur niet is opgeleid 

om een bouwtekening goed te kunnen lezen. 

‘Daardoor merkten we als gebruikers vaak te laat 

hoe afspraken waren uitgewerkt.’ De school van 

Bakker krijgt er in de toekomst nog een verdieping 

bij. Hij neemt zich voor om dan onder de ouders 

een bouwkundige te zoeken die met hem mee kan 

lezen. Het plan om samen met de architect naar 

het interieur te kijken kon bij gebrek aan budget 

niet doorgaan. Directeur van De Kern, Ina de Groot 

had minder moeite om de tekeningen te beoordelen 

en ze vroeg waar nodig advies aan externen.  

Maar dan nog slipte er wel eens een fout 

tussendoor. Zo bleken de doorgangen die in het 

plafond waren aangebracht te klein voor de 

ICT-kabels.

het gebruik
Rohmer is van mening dat de schooldirecteuren 

vroeg en breed betrokken moeten worden bij het 

ontwerp. Zij moeten meedenken over bijvoorbeeld 

de plaatsing van stopcontacten. Dat is typisch een 

vraag voor de gebruiker. Bakker vindt dat de in-

breng van gebruikers meer had kunnen opleveren, 

maar dat ligt volgens hem niet aan de inspannin-

gen van de architect. Hij wijt het aan het gebrek 

aan bouwtechnische kennis bij de gebruikers en 

aan de bezuinigingen. Bakker is zeer tevreden met 

de multifunctionele ruimtes die onder meer ge-

schikt zijn voor computers. De architect heeft ge-

zorgd dat er geluidsdichte schuifwanden kwamen. 

De vierkante meters voor deze ruimtes werden 

gevonden door het clusteren en ‘opvouwen’ van de 

verkeersruimtes. De Groot is wat minder te spreken 

over het contact met de architect. ‘Er werd wel 

geluisterd, maar later zag je daar weinig van 

terug.’ Ze is wel erg tevreden met de hoge lokalen 

en het vele licht in de ruimtes.

het resultaat
Volgens beide schooldirecteuren heeft de 

gemeente het beheer verkeerd ingeschat. Zo is de 

beheerder in dienst van een schoonmaakbedrijf, 

terwijl er veel meer moet gebeuren dan schoon-

maken. Maar voor een allround beheerder is geen 

budget. Nu moeten de schooldirecteuren ook als 

portier of conciërge optreden. Iedereen is het er 

over eens, dat dat op korte termijn anders moet. 

Rohmer houdt een vurig pleidooi voor het ‘brede 

schoolplein’: ‘Het schoolplein is vaak het onder-

geschoven kind. Het behoort in een programma 

van eisen (…) een breed schoolplein is publiek 

toegankelijk en kan dan ’s avonds ook open zijn. 

Wanneer het beheer in goede handen is kan er 

echt wat mee gebeuren.’  Zo zijn er punten van 

kritiek, maar Bakker en De Groot geven aan dat de 

kinderen en hun ouders De Matrix als gezellig 

ervaren, ook al is het een grote en moderne 

school. (MB)

  Brede school De matrix hardenberg

Gemeente  Hardenberg 

Locatie  Erve Odink 3-7, Hardenberg    

Opdrachtgever  gemeente Hardenberg

Ontwerp  Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam

Programma  2 basisscholen, kinderdagopvang, naschoolse opvang, peuterspeelzaal, praktijk voor fysiotherapie en logopedie, 2 gymzalen,  

  een ‘meersportenplein’ op het dak, gemeenschapsruimte, 2 vergaderzalen en een grote gemeenschappelijke keuken

BVO  6.465 m²  (incl. meersportenplein, excl. terrein)  

Start ontwerp  2004 

Oplevering  2007

Bouwsom  € 5.625.000

   

fotografie 

pag. �2 linksboven en pag. ��:

jeroen musch 

overig: alexander van der meer
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  De eschmarkerpoort enschede

Gemeente  Enschede

Locatie  Esmarkelaan 201-207, Enschede

Opdrachtgever  Aannemerscombinatie E2000, Woonstichting De Woonplaats, Enschede

Ontwerp  Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten, Hengelo

Programma  2 basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang,  

  38  huurappartementen, waarvan 8 als tijdelijke schoolruimte worden  

  ingezet, parkeerkelder 

BVO  6.969 m²

Start bouw  september 2005

Oplevering  juli 2006

Bouwsom  € 7.000.000

  Brede school De esmarke enschede

Gemeente  Enschede 

Locatie  Esmarkelaan 201, Enschede

Opdrachtgever   gemeente Enschede

Ontwerp  Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, Den Haag

Programma  2 basisscholen, sportzaal, kinderdagverblijf en wijkcentrum

BVO  5.739 m²

Start bouw  september 1997

Oplevering  januari 1999

Bouwsom  € 3.970.577

  mFC De holtink Nijverdal

Gemeente  Hellendoorn

Locatie  Mensinkweg 6, Nijverdal

Opdrachtgever  gemeente Hellendoorn

Ontwerp  Van Overbeek Tromp Architectuur, Joure 

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, muziekschool, kinderopvang, jeugdopvang,  

  educatief centrum, ROC 

BVO  3.900 m²

Start bouw  september 2003

Oplevering  mei 2004 

Bouwsom  € 3.175.000 

fotografie 

boven: cees landstra 

midden: bastiaan ingen housz 

onder: van overbeek tromp architectuur

Projectdocumentatie
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Brede school De Spil Arnhem 
malburgen-West 
Aan de rand van de herstructureringswijk Malburgen-West in Arnhem is De Spil verrezen, een witte 
parel in een gekleurde buurt. De Spil is een van de drie brede scholen die in Arnhem in 2007 zijn  
opgeleverd. De Spil verenigt zes gebruikers in één gebouw: twee scholen (openbaar en rooms-katholiek), 
naschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een buurthuis/wijkcentrum en een 
sportvoorziening. De Spil hoort tot de brede scholen die een rol moeten spelen voor de herstructurerings-
wijk waar zij in liggen. Dat vraagt behalve een gebouw vooral ook goede samenwerking. 

De opdrachtgever en de opgave
Arnhem heeft in 2004 de gemeentelijke organisatie 

aangepast om op grote schaal nieuwe brede 

scholen te kunnen realiseren. De gemeente streeft 

naar een interactieve voorbereiding waarin toe-

komstige gebruikers een rol spelen en ook buurt-

bewoners. Ook bij De Spil zijn buurtbewoners 

vertegenwoordigd in de door de gemeente samen-

gestelde projectgroep. Deze aanpak leidt tot een 

groot aantal betrokkenen en tot de behoefte aan 

een duidelijke regie. Het opdrachtgeverschap voor 

De Spil berust dan ook niet bij de scholen maar bij 

de gemeente. 

De opgave was om in de herstructureringswijk 

Malburgen-West een brede school te bouwen, op 

een plek waar een bestaande school gesloopt was. 

Het was nadrukkelijk de bedoeling om met het 

nieuwe gebouw de kwaliteit op een hoger plan  

te brengen.  

Het programma van eisen is opgesteld door Hevo 

adviseurs uit ‘s Hertogenbosch. Hevo heeft een jaar 

de tijd gehad om een globaal plan van eisen om te 

zetten in een werkbaar plan van eisen (daarna bleef 

het bureau betrokken als adviseur op financieel en 

bouwkundig gebied). Omdat de gebruikers, die nu 

in De Spil zijn samengegaan, eerst allemaal zelf-

voorzienend waren, kostte het veel tijd om te 

zoeken naar de gezamenlijkheid. De gemeente 

vond dit noodzakelijk voor de vorming van een 

brede school. Na aanvankelijke argwaan onder-

schreven ook de gebruikers dit idee. 

De architectenselectie en de architect  
De projectgroep had door het nadenken over het 

programma goed in beeld gekregen welke soort 

architectuur gewenst was. Zo lag er na de 

vaststelling van het plan van eisen een basis voor 

de architectenselectie. De projectgroep nodigde 

meerdere architectenbureaus uit om documentatie 

in te zenden. Na bestudering hiervan kwam men 

tot een shortlist van drie bureaus. Om de 

motivering van de keuze te versterken bezocht de 

projectgroep verschillende projecten van deze drie 

bureaus (overigens zonder de architecten erbij te 

betrekken). Ook verzorgden de drie bureaus een 

presentatie. Uiteindelijk koos de projectgroep voor 

Architectuurstudio HH architects and urban 

designers op grond van gerealiseerde projecten, 

de uitleg over de werkwijze en een overtuigende 

presentatie. 

Uitwerking van de opgave
Als uitgangspunt voor de relatie van het gebouw 

met de omgeving was er een gemeentelijke nota  

met stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de 

wijk Malburgen. Voor het gebouw zelf begon de 

architect met het uittekenen van de wensen die in 

het plan van eisen waren opgenomen. Het bleek 

onmogelijk om alle eisen in één ontwerp te 

combineren, alleen al omdat veel gebruikers op de 

begane grond wilden zitten. Om dit op te lossen 

was veel overredingskracht nodig, want iedereen 

was toch vooral geïnteresseerd in de eigen plek 

binnen het gebouw. Als dan het idee ontstaat dat 

anderen beter terecht komen, gaan naast 

praktische behoeften, ook emoties een rol spelen. 

Architectuurstudio HH architects and urban 

designers maakte een onderscheid tussen de 

kernfuncties van de verschillende gebruikers en  

de wijkfuncties.  

Deze laatste moesten met het gezicht naar de wijk 

worden gesitueerd, zoals zichtbaar werd in latere 

fotografie 

architectuurstudio hh archi-

tects and urban designers
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  Brede school De Spil Arnhem malburgen-West 

Gemeente  Arnhem- Malburgen West

Locatie  Lupinestraat 12, Arnhem

Opdrachtgever  gemeente Arnhem, dienst M.O.

Ontwerp  Architectuurstudio Herman Hertzberger 

Programma  2 basisscholen, buurthuis, kinderopvang, peuterspeelzaal en sportzaal

BVO  3.980 m²

Start bouw  2004

Oplevering  2007

Bouwsom  € 4.200.000

schetsontwerpen. De architect wilde vooral geen 

bedrijfsverzamelgebouw waar gebruikers hun 

eigen ingang hebben en niets met elkaar hoeven te 

delen. De brede school moet zijn ontworpen om 

ontmoeting uit te lokken. Hier gebeurt dat via een 

grote gemeenschappelijke ruimte en vides die het 

zicht op elkaar mogelijk maken.

het bouwproces
De gemeentelijke projectmanager heeft getracht 

om tijdens het bouwproces de toekomstige ge-

bruikers bij de les te houden door regelmatig in 

groepsverband op de bouw te gaan kijken.  

Dat vergroot de betrokkenheid en maakt ook nog 

tijdens de bouw duidelijk welke aanpassingen 

wenselijk zijn. Niet iedereen is in staat bouw-

tekeningen te lezen, maar de praktijkkennis van 

gebruikers is wel belangrijk voor het resultaat.  

De gebruikers moesten veel tijd investeren om hun 

inbreng over het voetlicht te krijgen; zij hebben 

echter het gevoel dat hun inzet resultaat heeft 

gehad. De twee scholen, die bijna even groot zijn, 

hebben elk hun eigen wensen ten aanzien van 

plattegrond en indeling werkelijkheid zien worden.

het gebruik
Omdat alle gebruikers aan de centrale hal een 

eigen voordeur hebben, kunnen zij binnen het 

grotere geheel hun eigen karakter houden.  

Al tijdens de bouwvoorbereiding was men zich 

ervan bewust dat het beheer van het gebouw goed 

geregeld moest worden. Het was een belangrijk 

agendapunt voor de projectgroep. De Spil is open 

van half acht ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Zo 

kunnen de beschikbare ruimtes optimaal gebruikt 

worden, maar dat vraagt wel organisatie. Van de 

beheerder wordt professionaliteit verwacht. Bij De 

Spil werkt een beheerder die als gastheer optreedt 

en die ervoor zorgt dat de ruimtes in het gebouw 

goed gebruikt worden.

het resultaat
Het gebouw is duidelijk meer geworden dan de 

optelsom van deelwensen en kan nu echt werken 

als spil in de wijk. Het blijft lastig om rekening te 

houden met de waan van de dag. Tijdens de bouw 

besloot de regering dat scholen ook naschoolse 

opvang moeten verzorgen. Dat was een nieuwe eis 

en de plannen voor De Spil waren al te ver 

ontwikkeld om hier veel rekening mee te kunnen 

houden. Dergelijke nieuwe eisen kunnen in 

principe worden opgevangen door een gebouw 

flexibel te maken. Dat zou de voorkeur hebben van 

alle betrokkenen, maar ook dat is een kwestie van 

budget. Meer flexibiliteit inbouwen betekent 

hogere bouw- en ontwikkelingskosten, en de 

Nederlandse politiek stelt de middelen daarvoor 

niet beschikbaar. (VK)
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mFC Beekbergen
Beekbergen is door haar ligging in de bossen ten zuiden van Apeldoorn geliefd bij toeristen. Ook de 
vijfduizend inwoners zijn gehecht aan het karakter van hun plaats, maar een echte kern ontbrak. In die 
leemte is voorzien door een nieuw dorpsplein en een multifunctioneel centrum (MFC). Het centrum 
combineert een achtklassige basisschool met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Verder zijn 
er een dorpshuis, woningen en winkelruimte. Met de opening van het MFC in juni 2007 heeft Beekbergen 
het langverwachte dorpshart gekregen, maar voor het zover was moest er veel gebeuren. 

De opdrachtgever en de opgave
De dorpsraad vond dat Beekbergen een centraal 

gelegen hart moest krijgen en de gemeente in 

Apeldoorn was het daarmee eens. Om tot een plan 

te komen werd van alle betrokkenen een inbreng 

gevraagd. Zo ontstonden deelprojecten die 

organisatorisch en financieel gekoppeld waren: 

een school, een multifunctioneel centrum, een 

sporthal en de herinrichting van de Dorpsstraat. 

Ook winkels en woningen maakten deel uit van het 

plan. Gezien de risico’s die verbonden waren met 

dit laatste deel van het project heeft de gemeente 

voor de winkels en de woningen Van den Belt 

Bouwmaatschappij, een ontwikkelend bouwbedrijf, 

ingeschakeld.

 

De architectenselectie en de architect
De gemeente Apeldoorn selecteerde het in Utrecht 

gevestigde bureau Feekes en Colijn op grond van 

de door deze architecten ontwikkelde benadering 

van het ‘locatiegericht ontwerpen’. Hierbij zoeken 

de ontwerpers naar mogelijkheden om met het 

nieuwe project recht te doen aan de bestaande 

kwaliteiten van de locatie. Veel tijd wordt in-

geruimd voor gesprekken met zoveel mogelijk 

betrokkenen, want alleen zo kan het resultaat een 

goede binding met de plek krijgen. Zo ging Feekes 

en Colijn aan de slag om met de verschillende 

partijen tot een eenduidig programma van eisen te 

komen.

Uitwerking van de opgave
Al vrij snel ontstond onenigheid over de uitgangs-

punten, vooral waar het de winkels betrof.  

De dorpsraad Beekbergen wilde nadrukkelijk 

winkels realiseren in het nieuwe dorpshart.  

Toen uit een peiling onder ondernemers in het 

dorp bleek, dat er belangstelling bestond voor 900 

vierkante meter, opteerde de dorpsraad voor het 

realiseren van 1100 vierkante meter. Om de winkel-

functie meer kans van slagen te geven, wilde men 

ook een parkeergarage onder het plein. Uit 

onderzoek van de gemeente bleek echter, dat er 

slechts ruimte was voor maximaal 450 vierkante 

meter. Nadat de verschillende modellen - met de 

financiële consequenties - waren voorgelegd aan 

het college viel het besluit om maximaal 800 

vierkante meter winkeloppervlak in het 

programma op te nemen. 

Verder ontstond verschil van mening over de 

stedenbouwkundige visie op het dorp. De dorps-

raad wilde met het ontwerp Beekbergen een 

centraal hart geven, waar de voorzieningen naar 

toe zouden kunnen trekken. De gemeente vond 

echter dat het lintdorpkarakter van Beekbergen 

bewaard moest te blijven. Naast inhoudelijke 

onenigheid droegen ook persoonlijke verschillen 

van inzicht bij aan het vertragen van het ontwikkel-

proces. In de gemeentelijke projectgroep zaten wel 

vertegenwoordigers van de deelnemers, maar niet 

de gebruikers zelf (bijvoorbeeld: de afdeling 

onderwijs van de gemeente in plaats van de 

schooldirectie). De architect heeft een tijd als trait 

d’union gefungeerd tussen de dorpsraad en de 

projectgroep (waar vreemd genoeg de dorpsraad 

geen zitting in had). Het conflict leidde ertoe dat 

aan het eind van de definitief ontwerpfase de 

dorpsraad de bevolking mobiliseerde en het proces 

tot stilstand bracht. De vertraging heeft anderhalf 

jaar geduurd. 

Bij een project als dit moet duidelijk zijn, dat het 

niet mogelijk is om ieders wensen volledig te 

honoreren. Er moeten keuzes worden gemaakt, 

maar het moet wel duidelijk zijn welke wensen er 

leven. Omdat de gemeente de gebruikers geen plek 

in de projectgroep had gegeven, ontstond ruis die 

tot vertraging leidde. Het proces had veel vlotter en 

soepeler kunnen verlopen bij een heldere project-
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  mFC Beekbergen

Gemeente  Apeldoorn

Locatie  Dorpstraat 32, Beekbergen

Opdrachtgever  gemeente Apeldoorn

Ontwerp  Feekes & Colijn, Utrecht

Programma  basisschool, 4 schoolwoningen, dorpshuis, dorpsraad, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, 7 appartementen en winkels

BVO  3.400 m² 

Start ontwerp  2003 

Oplevering  2007 

Bouwsom  € 3.900.000

organisatie met duidelijke doelen en een duidelijke 

verdeling van verantwoordelijkheden.

De komst van een nieuwe projectambtenaar bij de 

gemeente zorgde ervoor dat het proces weer kon 

worden vlotgetrokken. De ambtenaar zocht een 

manier om de wensen van de partijen te verenigen 

door de functies meer te scheiden en in feite 

ruimtelijk naast elkaar te zetten, in plaats van ze 

volledig te verweven. Met dit uitgangspunt ontstond 

voor de architect een nieuwe ontwerpopgave die 

zo werd uitgewerkt dat alle onderdelen een sterke 

eigen identiteit kregen en er een fysieke koppeling 

werd gemaakt via een route door het gebouw. 

Er was gevraagd om een integraal ontwerp van 

gebouw en omgeving, maar bij de uitvoering van 

het plein zijn uiteindelijk de ideeën van de architect 

niet gevolgd. Parkeerplaatsen werden belangrijker 

gevonden dan speelplekken. Dit illustreert de 

relatief zwakke positie die architecten innemen in 

de wereld van de zakelijke afwegingen.

het gebruik
Toen duidelijk was geworden welke opzet het 

centrum zou krijgen, was nog geen eind gekomen 

aan de complicaties. Vier weken voor de aanvraag 

bouwvergunning werd een nieuwe schooldirecteur 

aangesteld die een andere visie op het onderwijs 

had. Zo ontstond de wens om het ontwerp van de 

school ingrijpend aan te passen. Ondanks het 

vergevorderde stadium van de planvorming is deze 

wens grotendeels gehonoreerd. Hier blijkt een 

dilemma waar de opdrachtgever voor staat. 

Uiteraard moet hij rekening houden met de wensen 

van de uiteindelijke gebruikers. Maar gezien de 

lange duur van de planvoorbereiding is het niet 

ongewoon, dat gebruikers en hun wensen ge-

durende de rit veranderen. Het ontwerp van de 

school is aangepast toen er een nieuwe directeur 

kwam. Dat vroeg het nodige van de opdrachtgever 

en vooral ook van de architect. Nu deze nieuwe 

directeur inmiddels ook weer vertrokken is, rijst de 

vraag hoe sterk het ontwerp moet zijn afgestemd 

op de wensen van één persoon. De architect en de 

opdrachtgever moeten het vermogen hebben om 

goed te luisteren, maar ook om objectief en kritisch 

tegenover de wensen van gebruikers te staan.  

De wensen van de eerste gebruikers moeten 

worden afgezet tegen de lange levensduur van het 

gebouw.

het resultaat
Niemand vindt dat de totstandkoming van het MFC 

Beekbergen een schoonheidsprijs verdient. Het 

ging op een paradoxale manier fout. Aan de ene 

kant hadden de gebruikers onvoldoende stem in de 

planvorming, aan de andere kant was het proces te 

interactief, waardoor bij allerlei partijen te hoge 

verwachtingen werden gewekt. Zo ontstond een 

soufflé-effect: in het begin was iedereen betrokken 

en enthousiast, vervolgens zakte bij onoplettend-

heid de boel in elkaar. 

Toch overheerst inmiddels tevredenheid met het 

resultaat. Het ingewikkelde programma kreeg een 

vorm die organisch gegroeid lijkt en in schaal 

aansluit bij die van Beekbergen. De gebruikers 

kunnen door de fysieke scheiding van de onder-

delen grotendeels hun eigen gang gaan, maar 

komen elkaar ook tegen. (VK)

   

fotografie 

feekes en colijn
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Kulturhus De Brede Blik Giesbeek
Zoals veel dorpen heeft Giesbeek een Kerkstraat. Aan de Kerkstraat in Giesbeek is een opmerkelijk 
gebouw te vinden: Kulturhus De Brede Blik. Dit gebouw biedt onderdak aan een basisschool met  
15 lokalen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, een cultureel centrum, een bibliotheek, een internetcafé 
en de Stichting Thuiszorg. De ontwikkeling van het Kulturhus duurde lang maar had een positief  
resultaat voor de inwoners van het dorp. Er kwam ook landelijke erkenning in de vorm van een eervolle 
vermelding bij de Scholenbouwprijs 2004. 

De opdrachtgever en de opgave 
In 1991 startte de R.K Paulusschool met plannen 

voor aanpassing van het verouderde schoolgebouw. 

Uit de architectenselectie van de schooldirectie 

kwam GAJ Architecten uit Arnhem naar voren, 

vooral omdat de schetsen van dit bureau aansloten 

bij de onderwijsvisie van de schooldirecteur.  

Net als de architect wilde de schooldirecteur verder 

kijken dan alleen naar de uitbreiding van een 

verouderd gebouw. De schooldirecteur had kennis-

gemaakt met het concept van de vensterscholen 

zoals dat werd ontwikkeld in Groningen. Het idee 

ontstond om in een nieuw gebouw de school te 

koppelen aan andere functies zoals een peuter-

speelzaal, een bibliotheek en aan de naast de 

school gelegen kerk. Bij het voorleggen van deze 

ideeën aan de verenigingen en instellingen in 

Giesbeek ontstond veel argwaan. Men was nog 

niet toe aan het idee om met elkaar een gebouw te 

delen. 

In 2002 was de provincie Gelderland - en in het 

bijzonder de gedeputeerde Esmeijer - bezig met 

het ontwikkelen van het Kulturhus-concept.  

Dit concept wordt in Denemarken onder meer 

ingezet om het voorzieningenniveau op het dun 

bevolkte platteland op peil te houden. De provincie 

zag hierin een mogelijkheid voor de revitalisering 

van kleine kernen en stelde een subsidieregeling in 

om het Kulturhus te stimuleren. Het Kulturhus 

bundelt tal van instellingen onder één dak. Dat is 

efficiënt vanuit het oogpunt van huisvesting, maar 

het is vooral bedoeld om ontmoetingen tussen 

mensen te stimuleren, omdat hiervan een positieve 

impuls wordt verwacht voor het sociale leven in het 

dorp. 

Op het moment dat de provincie het Kulturhus-

concept introduceerde was de school in Giesbeek 

al in aanbouw, maar bij een bezoek van de ge-

deputeerde aan de bouwplaats bleek het mogelijk 

om verbindingen te leggen: de gemeente kon de 

naam van brede school vervangen door Kulturhus 

en de school in Giesbeek werd voor de ge-

deputeerde hèt voorbeeld. Met de introductie van 

het Kulturhus-concept vielen in Giesbeek de 

puzzelstukjes in elkaar. Al begon de geschiedenis 

misschien bij de Paulusschool, door de verbreding 

van de opgave was het aan de gemeente om als 

opdrachtgever op te treden.

Uitwerking van de opgave 
De gemeente stond als bouwheer voor de opgave 

om het proces met de verschillende betrokkenen te 

organiseren. De gemeente heeft een stuurgroep en 

een projectgroep ingesteld met daarin vertegen-

woordigers van de gebruikers. Binnen deze 

groepen kon al voor de start van de bouw een 

begin worden gemaakt met de beoogde samen-

werking. De gemeente heeft dankbaar gebruik 

gemaakt van de provinciale subsidie voor het 

Kulturhus. Omdat de bouwkosten van de school al 

gedekt waren door het raadsbesluit kon de subsidie 

worden ingezet voor de inrichting van de school, 

waaronder die van de noodzakelijke ICT-ruimte.

De architect heeft geholpen met opstellen van een 

programma van eisen, waarbij sterk is door-

gevraagd om de behoeften van de verschillende 

gebruikers zo snel mogelijk helder te krijgen. 

Kleinschaligheid en inpasbaarheid stonden bij de 

uitwerking van de opgave centraal. GAJ Architecten 

sloot met het ontwerp aan op de ligging aan de 

dijk tussen de oude kern en een nieuwe uit-

breidingswijk in de uiterwaarden van de IJssel.  

Het forse programma is ondergebracht in een 

compact gebouw. Door de gemeenschapsruimte 

van de basisschool toe te voegen aan de ruimte van 

het culturele centrum kon de oppervlakte van deze 

aula worden vergroot. Daardoor ging iedere 

gebruiker er in feite op vooruit. Door geen gangen 
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  Kulturhus De Brede Blik Giesbeek

Gemeente  Zevenaar

Locatie  Kerkstraat 68-74, Giesbeek

Opdrachtgever  gemeente Zevenaar

Ontwerp  GAJ Architecten, Arnhem

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, cultureel centrum, bibliotheek, internetcafé en ruimten voor Stichting Thuiszorg

BVO  3.500 m²

Start bouw  september 2002

Oplevering  september 2003

Bouwsom  € 2.760.000

te maken kwamen er vierkante meters voor een 

ITC-ruimte. Opmerkelijk was de uitbreiding van  

12 schoollokalen naar 15. De drie extra lokalen 

konden pas in de nieuwbouw worden mee-

genomen, toen het lukte kinderen te laten 

meetellen die officieel niet in de gemeente wonen 

maar daar wel schoolgaan. Ze zijn afkomstig uit 

een van de in de buurt gelegen vakantieparken die 

– illegaal - permanent worden bewoond. 

het gebruik
Volgens de schooldirecteur komt samenwerking 

tussen de gebruikers het best tot stand in een 

informele sfeer. Dat laat zich moeilijk organiseren, 

wel kunnen hiervoor voorwaarden worden 

geschapen. In De Brede Blik is de gezamenlijke 

koffiehoek dè plek. Essentieel is wel dat na het 

informele begin, er in een later stadium ook 

stappen worden gezet om afspraken te 

formaliseren, zoals het aanpassen van de 

openingstijden van de bibliotheek aan de aan-

wezigheid van bepaalde groepen in het gebouw. 

Opvallend is dat alle betrokkenen de meerwaarde 

onderkennen van een gezamenlijke huisvesting. 

Dat is niet alleen een kwestie van voorzieningen 

delen, er is ook winst omdat men elkaar kan 

aanvullen wat betreft expertise en kennis. 

Daarmee wordt het Kulturhus meer dan de som 

der delen. Geborgenheid en herkenning spelen een 

grote rol. Anderzijds is ook anonimiteit mogelijk. 

Aan iemand die het Kulturhus binnenstapt is niet te 

zien dat hij naar het maatschappelijke werk gaat. 

Juist in een dorp kan dat prettig zijn.

het resultaat 
De school is in 2004 geopend. De gebruikers zijn 

over het al gemeen - op wat technische perikelen 

na - tevreden over het gebouw. Minder tevreden 

zijn de gebruikers met de organisatie van het 

beheer. Een beheerder moet veel kwaliteiten in 

één persoon kunnen verenigen. Aan de ene kant 

moet hij coördineren, aan de andere kant 

stimuleren. Met alleen technisch beheer ben je er 

niet, daarmee komt het Kulturhus-concept niet uit 

de verf. Er is in het begin erg gesteund op de 

persoonlijke inzet van een beheerder. Toen deze 

uitviel bleek dat een kwetsbare oplossing. 

Vervolgens kwamen veel beheervragen terecht bij 

de schooldirecteur die zijn tijd voor andere zaken 

nodig heeft. Ook de gemeente is er inmiddels van 

overtuigd dat blijvend succes van het Kulturhus 

afhangt van een goede organisatie van het beheer. 

Toch is duidelijk geworden dat het mogelijk is om 

de neerwaartse spiraal te keren, die ontstaat bij 

teruggang van het voorzieningenniveau in kleine 

kernen. Dat resultaat is met Kulturhus De Brede 

Blik al bereikt. (VK)

   

fotografie 

pag. �5: harry noback
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  Brede school De Kersentuin elst

Gemeente  Overbetuwe

Locatie  Morel 28, Elst- Zuid

Opdrachtgever  gemeente Overbetuwe

Ontwerp  Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, Den Haag

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

BVO  3.400 m²

Start bouw  2004

Oplevering  begin 2005

Bouwsom  € 2.797.000

  Voorzieningenhart De Klif Oosterhout

Gemeente  Nijmegen

Locatie  Pijlpuntstraat 1, Oosterhout

Opdrachtgever  gemeente Nijmegen

Ontwerp  Jeanne Dekkers Architectuur, Delft

Programma  basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, theater, kunsteducatie,  

  jongerencentrum

BVO  8.285 m²

Start bouw  mei 2003

Oplevering  juni 2004

Bouwsom  € 5.067.00

  mOZC malburcht Arnhem-malburgen Oost

Gemeente  Arnhem- Malburgen Oost 

Locatie  Graslaan 97, Arnhem- Malburgen Oost

Opdrachtgever  gemeente Arnhem

Ontwerp  Architektenburo oTTo van dijk, Horssen 

Programma  2 basisscholen, multifunctionele lokalen, buurthuis incl.peuterspeelzalen,

  kinderopvang incl. buitenschoolse opvang, thuiszorg, logopedie, sportzaal

BVO  6.600 m²

Start bouw  begin 2004

Oplevering  medio 2006

Bouwsom  ca. € 11.000.000

fotografie 

boven: thea van den heuvel fotografie

midden: jeanne dekkers architectuur

onder: ger van der vlugt fotografie
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ABC-school De Brink Amersfoort
Het is geen geheim dat brede scholen voor architecten een lastige opgave zijn. Gebruikers worden 
samengebracht die in de praktijk vaak heel verschillende, soms zelfs conflicterende wensen hebben.  
Het programma kan zo omvangrijk zijn, dat het zin heeft deelopgaven te onderscheiden en die uit te  
laten werken door verschillende architecten. Deze aanpak is gehanteerd in de Vinex-wijk Vathorst bij 
Amersfoort. Hier werd tussen 1999 en 2003 de eerste Amersfoortse Brede Combinatieschool (ABC-school)  
De Brink ontwikkeld. Het gebouw is ontworpen door een gelegenheidsduo bestaande uit Marjon Mors van  
SVP Architecten en Stedenbouw uit Amersfoort en Dorte Kristensen van Atelier Pro uit Den Haag. 

De opdrachtgever en de opgave
De gemeente Amersfoort heeft het clusteren van 

voorzieningen verplicht gesteld bij het ontwikkelen 

van nieuwe woonwijken. Het is daarom altijd 

duidelijk geweest dat Vathorst geen losstaande 

scholen zou krijgen. Toen de plannen ontstonden 

was de brede school in Nederland nog een  

tamelijk onbekend fenomeen. De gemeente zag 

verschillende voordelen: naast een volledig 

dagprogramma voor kinderen van 0 tot 12 werd 

ook de  functie van een wijkcentrum mogelijk. 

Daarnaast hoopte de gemeente dat multi-

functioneel bouwen goedkoper zou zijn en zou 

kunnen resulteren in hogere kwaliteit van de 

gebouwen en het onderwijs zelf.

Welke drie scholen in De Brink zouden komen was 

vanaf het begin bekend, maar de identiteit van de 

overige gebruikers niet. Het bleek dat deze zich 

niet vanzelf aandienden. Wil Ellenbroek van de 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs vertelt over 

de intensieve sessies die nodig waren om partijen 

bij elkaar te brengen. Op uiteenlopende locaties 

zoals een dierentuin en een klooster werd 

gesproken met diverse kandidaten zoals Stichting 

Kinderopvang Amersfoort, Stichting Welzijn 

Amersfoort en sportorganisatie SRO (en aan-

vankelijk ook nog een kerk en medische faciliteit). 

Hoewel het geen liefde op het eerste gezicht was, 

lukte het een samenwerkingsverband tot stand te 

brengen. 

De architectenselectie en de architect
Vaak is de architectenselectie voor een brede 

school een vrij gesloten procedure, waarin de 

verschillende architecten nauwelijks weten met 

wie zij concurreren. De selectie voor De Brink 

verliep anders. Uit een groep belangstellenden 

werden acht architectenbureaus gevraagd om hun 

werk te presenteren in een theater in Amersfoort. 

De genodigde architecten mochten bij alle 

presentaties aanwezig zijn. Toen de keuze op zowel 

SVP Architecten als Atelier PRO viel, konden Mors 

en Kristensen op basis van wat zij van elkaar 

hadden gezien, zich direct een voorstelling maken 

van hun samenwerking. 

Uitwerking van de opgave
Leo van Krimpen die vanuit de gemeente 

Amersfoort als projectleider verantwoordelijk was 

voor De Brink en procesmanager Kees Lamberts 

van Convisie, een adviesbureau op het gebied van 

welzijn, sport en onderwijs, hebben in een aantal 

intensieve workshops de beide architecten en de 

gebruikers nader tot elkaar gebracht.  

De architecten werkten in deze sessies samen aan 

concepten voor het gebouw, waarna de gebruikers 

konden reageren. Net als voor de gemeente en de 

schoolbesturen was De Brink - waarin 46 klas-

lokalen waren gepland - ook voor beide 

architectenbureaus de eerste kennismaking met 

een school van een dusdanige omvang.  

De werksessies leverden daarom een belangrijk 

uitgangspunt voor de architecten: het voorkomen 

van massaliteit door kleinschalige units te 

ontwikkelen met eigen entrees. Daarnaast boden 

de bijeenkomsten de architecten de kans het 

enthousiasme van de deelnemende partijen wat te 

temperen. Heel idealistisch hadden de scholen 

voorgesteld om alle multifunctionele ruimtes, zoals 

speellokalen, te delen en deze onder te brengen in 

het middendeel. Mors en Kristensen voorzagen dat 

dit weliswaar een levendig middendeel zou  

opleveren, maar vreesden karakterloze gangen-

scholen aan weerszijden daarvan. 

Ook stedenbouwkundige Ashok Balotra van 

KuiperCompagnons die verantwoordelijk was voor 
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  ABC-school De Brink Amersfoort

Gemeente  Amersfoort 

Locatie  De Brink, Vathorst (Amersfoort)

Opdrachtgever  NV SRO, Amersfoort

Ontwerp  Atelier PRO architecten i.s.m SVP Architecten 

Programma  zorgcentrum, kerk, woningen, onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen

BVO  ca. 8.000 m²

Start bouw  2000

Oplevering  eind 2003

Bouwsom  € 8.000.000

het ontwerp van Vathorst, drukte zijn stempel op 

het gebouw door te stellen dat het een ‘drieluik’ 

moest zijn. Bovendien hoopte hij dat het complex 

in de geleding en de gevels de verschillende visies 

van de architecten zouden weerspiegelen. Dat is 

niet gebeurd, in tegendeel. Het exterieur van  

De Brink kenmerkt zich juist door eenheid.

SVP Architecten en Atelier PRO werkten gezamen-

lijk aan het masterplan van De Brink, dat opge-

deeld is in drie gebouwen, die door loopbruggen 

zijn verbonden tot één cluster. Rondom het 

multifunctionele middenblok met de vrijetijds-

voorzieningen zijn de onderwijsvoorzieningen 

geplaatst, die ruimte bieden aan de drie basis-

scholen De Marke, Professor Groenschool en  

Het Zwaluwnest. Kristensen ontwierp de twee 

schoolvleugels, Mors het middengedeelte.  

De consequente toepassing van een bakstenen 

huid met grote glazen passages zorgt ervoor dat de 

verschillende delen tot een geheel worden ge-

smeed. In het interieur wordt deze eenheid vooral 

bereikt door de verbindingsgang die op de eerste 

verdieping alle elementen met elkaar koppelt.

het gebruik
De architectuur van De Brink wordt door de 

gebruikers gewaardeerd. Vooral de allure die het 

complex uitstraalt en de open structuur van de 

middenpartij met de grote hal, wordt geprezen.  

De ambities voor gezamenlijkheid in het gebruik 

blijken echter lastig te realiseren. De drie scholen 

die hier werden samengebracht, staan wel erg ver 

van elkaar af. Het gaat om een gereformeerde en 

een katholieke basisschool en een speciale basis-

school voor gehoorgestoorde kinderen. Er zijn 

grote levensbeschouwelijke verschillen en de 

leerlingen komen niet allemaal uit de directe 

omgeving. Tot dusver blijken de scholen weinig 

gebruik te maken van de multifunctionele ruimtes. 

Maar er is hoop dat dit mettertijd zal veranderen. 

Het gebouw zelf biedt in ieder geval voldoende 

mogelijkheden en binnenkort zal de lang 

gedroomde gezamenlijke mediatheek een feit zijn. 

Deze kan ook een functie krijgen voor de wijk.

het resultaat
Voor de gemeente was deze eerste ABC-school een 

belangrijke leerschool. Zo zijn nadien geen scholen 

meer ontwikkeld met een zo groot leerlingen-

bestand. Ook worden niet meer dan twee scholen 

in een multifunctionele locatie samengebracht.

In het geval van De Brink lijkt het allemaal een 

kwestie van tijd. De scholen hebben tijd nodig om 

aan de nieuwe situatie te wennen. Hetzelfde geldt 

eigenlijk voor de omringende wijk. Onlangs werd 

recht tegenover De Brink het cultuurhuis  

De Kamers geopend. Kennelijk was dit een functie 

waarin de brede school niet kon voorzien.  

In toenemende mate weten de buurtbewoners 

echter de weg naar De Brink te vinden als wijk- en 

sportcentrum. (OK)

   

fotografie 

luuk kramer
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Breed educatief Centrum  
De Plantage Soest 
Soest is in de gedachten van velen een dorp voor de elite. De langdurige nabijheid van de Koninklijke 
familie in Soestdijk droeg bij aan dit chique imago. Niet bepaald een omgeving waarin je een project 
verwacht ter bestrijding van achterstanden en het vergroten van ontwikkelingskansen. Maar ook Soest 
heeft haar eigen ‘prachtwijk’, de naoorlogse wijk Smitsveen. Architect Cees Willems van Teeuwisse en 
Willems architecten werd gevraagd hier een breed educatief centrum te ontwerpen: De Plantage.

De opdrachtgever en de opgave
Het plan voor De Plantage ontstond toen de wet-

houder eind jaren negentig aan de directie van  

de openbare scholen in Soest liet weten, dat drie 

van hun scholen zouden worden gesloten. Dat was 

een wel heel pragmatische poging de problematiek 

van zwarte scholen te elimineren. Als de leerlingen 

zich zouden verspreiden over de overige scholen, 

zou automatisch de gewenste menging ontstaan. 

Na diverse protestacties uit de buurt en met het 

aantreden van wethouder Harry Witte keerde  

het tij. 

Er was budget voor de bouw van brede scholen als 

onderdeel van stedelijke vernieuwing en de ge-

meente stelde De Egelantier voor om dit school-

concept te omarmen. De rol van gemeente 

veranderde hiermee van hekkensluiter in opdracht-

gever voor een nieuw en opvallend complex.  

De extra voorzieningen zouden ook autochtone 

ouders moeten aanspreken en het imago van de 

school verbeteren.  

De Egelantier had weinig te verliezen. Sterker nog: 

de mogelijkheid een nieuwe start te kunnen 

maken, kwam als een geschenk uit de hemel.  

Tot die tijd was de school gehuisvest in verouderde 

panden, die bijdroegen aan een negatieve uit-

straling. Het nieuwe gebouw zou de kinderen een 

kansrijke omgeving kunnen geven. Bovendien had 

de directeur van De Egelantier, Marijke Kemp, in 

Amerika gezien dat het goed werkt om een school 

te profileren rond een bepaald thema. De ambitie 

was om De Egelantier uit te bouwen als kunst

magneetschool, een concept waarin de nadruk ligt 

op kunst en cultuureducatie. Daarom was in het 

programma van eisen expliciet een ruimte voor 

creatieve uitingen van de leerlingen opgenomen. 

Het gebouw zou in de wijk een centrale plaats 

moeten krijgen. De Plantage zou functioneren als 

een podium in de strijd tegen de polariserende 

krachten tussen rijk en arm en wit en zwart .  

Alle buurtbewoners moesten van De Plantage 

kunnen meegenieten. Als gebruikers van het 

nieuwe complex, naast de basisschool, dienden 

zich kinderdagverblijf Mickey’s, Stichting Kinder-

opvang Soest en Welzijnsstichting Balans aan.

Om de ambities van alle gebruikers waar te kunnen 

maken en daadwerkelijk bij te dragen aan de 

samenhang in de buurt, begonnen alle partijen 

met het tekenen van een intentieverklaring tot 

samenwerking. 

De architectenselectie en de architect
Gegeven deze context ging het project voor 

architect Cees Willems en projectarchitect Christian 

Jansen vanaf het begin niet over het creëren van 

een gebouw waarin verschillende partijen hun 

eigen ruimte konden hebben, maar over het 

realiseren van één plek waarin verschillende 

gebruikers zowel individueel als samen kunnen 

werken. 

Uitwerking van de opgave
Om de omgeving van de nieuwe school meer 

kindvriendelijk te maken stuurden de architecten 

aan op een stedenbouwkundige ingreep.  

De Smitsweg, die langs de bouwlocatie lag en 

vooral gebruikt werd voor de ontsluiting van de 

buurtsuper, moest worden afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Door bovendien de nieuw-

bouw niet haaks op de Smitsweg te oriënteren, 

maar de plattegrond ongeveer 45 graden te 

draaien, ontstond de mogelijkheid vanuit de 

nieuwbouw lange zichtlijnen de wijk in te creëren. 

Hiertoe moest echter wel het oorspronkelijke 
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  Breed educatief Centrum De Plantage Soest 

Gemeente  Soest

Locatie  Smitsweg 311, Soest

Opdrachtgever  gemeente Soest

Ontwerp  Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, Den Haag

Programma  basisschool, kinderdagverblijf, welzijnsstichting, peuterspeelzaal  en buitenschoolse opvang 

BVO  2.550 m²

Start bouw  oktober 2003 

Oplevering  mei 2004 

Bouwsom  € 2.700.000

groenplan van de wijk worden hersteld. Een tot 

bosschage uitgegroeide groenzone werd daarom 

op advies van Willems verwijderd. Het resultaat is 

een overzichtelijke, open ruimte tussen de diverse 

bouwcomplexen.

Met het ontwerp van de school hebben Willems en 

Janssen getracht logisch aan te sluiten bij de om-

geving. Ze ontwierpen een gebouw dat zo min 

mogelijk van het bestaande groengebied 

‘afsnoept’: het is een compact volume van drie 

lagen. Hoewel dit volume behoorlijk is, zijn de 

architecten erin geslaagd een gebouw te maken 

dat kleiner lijkt dan het is. Belangrijkste oorzaak 

hiervan is de verdiepte aanleg van de begane 

grond. Bijkomend voordeel is dat de eerste ver-

dieping, net opgetild boven het maaiveld, goed 

uitzicht biedt over de schoolpleinen de wijk in.  

De visuele relatie, die hierdoor ontstaan is tussen 

de hoogbouw en de school, is een eerste stap in de 

verlangde centrumfunctie van het gebouw. 

Binnen het gebouw is met de drie verdiepingen 

een verdeling gemaakt in peuter- en kleuterniveau, 

een niveau voor gezamenlijke activiteiten en 

kantoren en een niveau voor de bovenbouw. In het 

exterieur is eveneens deze driedeling te zien in een 

met mos begroeide sokkel, een glazen tussen-

verdieping en een breed uitkragende opbouw.

De architect en de kunstenaar
Willems wist dat in het budget van brede scholen 

vaak een post voor kunst is opgenomen en hij 

wilde voorkomen dat dit geld besteed zou worden 

aan een toevoeging achteraf. Hij heeft zich daarom 

ingezet vroegtijdig een kunstenaar in het proces te 

betrekken. Nog voor afronding van het voorlopig 

ontwerp werd beeldend kunstenaar Krijn de 

Koning geselecteerd een bijdrage aan het project 

te leveren. Zo kon De Koning schetsen leveren die 

door Jansen werden vertaald in architectonische 

tekeningen. Het werk van De Koning is hierdoor 

een wezenlijk onderdeel van het gebouw ge-

worden. De Koning reageerde op de plannen van 

Willems c.s. met een werk dat associaties oproept 

met een serene, stille plek in het bos. De sculptuur 

begint op de peuterverdieping van het gebouw, 

ontwikkelt zich tot twee wanden en een groot deel 

van het plafond in de gezamenlijke ruimte.  

Daar heeft het kunstwerk behalve een visuele rol 

ook een akoestische taak. Voor kinderen biedt het 

kunstwerk een leefwereld op zich. Er zijn kleine, 

intieme nissen waarin kinderen zich rustig kunnen 

terugtrekken met een boekje of een spelletje.  

De tapijten huid van de sculptuur vraagt erom 

aangeraakt te worden.

het resultaat 
De Plantage heeft de scholenbouwprijs gewonnen 

in 2004, het jaar dat deze prijs in het teken stond 

van ‘School en Samenleving’. De betekenis van de 

school voor de samenleving blijkt uit de 

maandelijkse kookavonden, het goed bezochte 

internetcafé voor buurtbewoners en de cursussen. 

Het is gelukt om het gebouw tot ontmoetingsplek 

te maken met overal ‘kunstwerken’ die door de 

kinderen geproduceerd zijn. Het is een plaats waar 

kinderen een veilige omgeving vinden en waar 

ouders van gedachten kunnen wisselen. 

Een gebouw kortom waar organisaties, die destijds 

niet in het initiatief wilden delen, achteraf waar-

schijnlijk behoorlijk jaloers op zijn. (OK)
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Forum ’t Zand Utrecht Leidsche Rijn
Er lijkt in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een zilveren ruimtevaartuig te zijn neergestreken, midden in 
het ruige landschap van park Groot Zandveld, en omringd door grazende schapen, fruitbomen en oude 
kassen. Het is de brede school Forum ’t Zand die werd ontworpen door architectenbureau Venhoeven 
C.S. Het futuristische gebouw biedt behalve aan de basisscholen Het Zand en Arcade ook ruimte aan een 
sporthal, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en een vrijetijdscentrum.

De opdrachtgever en de opgave
De ontwikkelingsvisie van de Vinex-locatie 

Leidsche Rijn bepaalde dat er geen losse scholen 

zouden komen, omdat de gemeente ervan over-

tuigd was dat een brede school meerwaarde heeft 

voor nieuwe wijken. In een kinderrijke omgeving is 

er niet alleen behoefte aan onderwijs, maar ook 

aan een dagprogramma voor kinderen van 0 tot 12 

jaar. In andere nieuwbouwwijken is vaak voor 

volwassenen weinig te doen. In Leidsche Rijn 

moest het anders, elk deelgebied kreeg twee 

voorzieningenclusters: een Forum-school en een 

zorgcluster, vaak gecombineerd met commerciële 

voorzieningen. Men was van mening dat bij het 

realiseren van een dergelijk gebouw de gemeente 

opdrachtgever moest zijn. Fred Lentz, destijds 

procesmanager van de Dienst Maatschappelijk 

Ontwikkeling, vertelt dat de schoolbesturen van de 

Arcade en Het Zand daarom officieel het bouw-

heerschap hebben overgedragen aan de gemeente. 

Hoewel Forum ’t Zand binnen Nederland een van 

de eerste brede scholen is, kon Utrecht al voort-

bouwen op enige ervaring, want dit was het derde 

forumgebouw in de gemeente. 

Forum ‘t Zand staat op een bijzondere locatie. 

Door Okra landschapsarchitecten werd de directe 

omgeving in een open en ogenschijnlijk on-

gecultiveerd landschapspark getransformeerd, 

waar overblijfselen te zien zijn uit het tuinbouw-

verleden van het gebied, zoals glazen kassen en 

bakstenen schoorstenen. Doordat op de locatie ooit 

een Romeinse versterking heeft gestaan, is het 

gebied aangemerkt als archeologische vindplaats. 

Als gevolg van deze status kon er een voor nieuw-

bouwwijken opmerkelijk grote groenzone worden 

gecreëerd. Bij de inrichting van het terrein hebben 

de landschapsarchitecten heel bewust rekening 

gehouden met kinderen. Ze hebben geprobeerd 

een omgeving te ontwikkelen waarin de fantasie 

en de creativiteit van kinderen worden geprikkeld. 

Het onderzoeken van - en werken met – de natuur 

speelt dan ook een grote rol in het onderwijs en 

het activiteitenprogramma van Forum ‘t Zand, dat 

een natuur en ecologieprofiel heeft.

 

De architectenselectie en de architect
De gemeente schreef een Europese aanbesteding 

uit. De tweede ronde, waaraan vijf architecten-

bureaus deelnamen, resulteerde in de keuze voor 

Venhoeven C.S. Omdat Forum ’t Zand een functie 

moest vervullen voor zowel kinderen als voor 

volwassenen, wilde architect Ton Venhoeven een 

gebouw ontwerpen dat niet schools of kinderachtig 

aandoet. Het complex moest op een positieve 

manier verwarring oproepen over haar gebruik, en 

dat vroeg om een meerduidige architectuur. 

Venhoeven is in deze opzet geslaagd: nog regel-

matig keren leveranciers vertwijfeld om, omdat ze 

zich niet kunnen voorstellen dat zich in een 

dergelijk gebouw een school bevindt.

De uitwerking van de opgave
De gemeente wist dat het belangrijk is om iemand 

aan te trekken om de visieontwikkeling en samen-

werking tussen de diverse partners te begeleiden. 

Bij ’t Zand werd dit Ardi Roelofs. Uit voorgaande 

projecten had zij geleerd dat het onverstandig is 

mensen te verplichten om mee te gaan in het 

concept van de brede school. Dat leidt tot een 

verstandshuwelijk, waarin de partners weliswaar 

een ruimte delen, maar verder weinig met elkaar 

van doen hebben. Dan is er eerder sprake van een 

bedrijfsverzamelgebouw. Hier wilde men een 

eenheid laten ontstaan. Het ontwerp van 

Venhoeven herinnert nergens aan een klassiek 

schoolgebouw, buurthuis of sporthal. Het is een 

futuristische biotoop die lijkt te zijn ontstaan in een 

fabriek van de NASA. De gevel is opgebouwd uit 

gezeefdrukt glas en geperforeerde aluminium 

platen waarachter installaties, aan- en afvoeren en 
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ledverlichting zijn weggewerkt. Venhoeven 

refereert met deze beeldtaal aan de belevings-

wereld van kinderen met zijn strips, films en 

computergames. Voor het interieur ontwierp 

Venhoeven een reeks ruimten die afwisselend 

intiem of juist grootschalig zijn. Een spel met 

voegen, kleurvlakken en aerodynamische beton-

vormen resulteerde in een soort dazzle painting  

die de geometrie van het gebouw een nieuwe 

dimensie geeft. 

Om zoveel mogelijk van de bijzondere locatie in 

tact te laten en het gebouw direct in het park te 

kunnen plaatsen, heeft Venhoeven een compact 

gebouw ontworpen door multifunctionele ruimtes 

te creëren  en de schoolpleinen naar het dak te 

verplaatsen. 

het gebruik
Op de begane grond bevinden zich kinderdag-

verblijven en de sporthal, terwijl de basisscholen 

en de welzijnsinstellingen de verdiepingen 

bezetten. Het centrale deel van het gebouw bevat 

de multifunctionele ruimten, zoals de aula met een 

uitschuifbare tribune. Het was de bedoeling om 

hier een inpandige hortus te maken, een educatieve 

tuin waar kinderen binnen kunnen ‘buitenspelen’. 

De strenge klimaateisen van het Ontwikkelings-

bedrijf Gemeente Utrecht (OGU), die eigenaar is 

van het gebouw, maken echter dubbel glas en 

airconditioning nodig, waardoor de ruimte minder 

geschikt wordt voor begroeiing. Het idee om in het 

gebouw ook stallen voor varkens en schapen op te 

nemen, strandde op het gevaar voor infectieziekten 

en allergieën. Toch is het resultaat positief. Over 

het algemeen is er bij multifunctionele 

accommodaties in Nederland veel aandacht voor 

het gebouw en te weinig voor het zorgvuldig 

opbouwen van de samenwerking.  

Dat gebeurde in het geval van Forum ’t Zand wel, 

zodat de partners het gebouw sinds de opening 

gebruiken vanuit eenzelfde visie op samenwerking. 

Inmiddels is het bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat 

op deze school meerdere Sinterklazen zouden rond 

lopen. Die samenwerking was volgens directeur 

Ronald Copier van ’t Zand zonder de inzet van een 

centrale figuur als Roelofs niet van de grond 

gekomen. 

het resultaat
Forum ’t Zand van Venhoeven werd onlangs 

(samen met het A.A. Hijmans Van den Bergh-

gebouw van Erick van Eegeraat) onderscheiden 

met De Rietveldprijs 2007. Het architectonische 

resultaat roept bij volwassenen sterke reacties op, 

zowel positief als negatief. Belangrijker is dat het 

voor kinderen een spannend gebouw is waar 

genoeg te ontdekken valt. Door de economische 

recessie heeft de woningbouw in Leidsche Rijn op 

een laag pitje gestaan en is het gewenste inwoner-

tal nog niet bereikt. Hierdoor is de publieke functie 

van het middendeel van Forum ’t Zand, dat uiter-

mate geschikt is voor toneelvoorstellingen, 

concerten en filmvertoningen nog niet echt van de 

grond gekomen. Wel is de sporthal bijna dag en 

nacht in gebruik. De rest volgt waarschijnlijk 

vanzelf. (OK)

  Forum ’t Zand Utrecht Leidsche Rijn

Gemeente  Utrecht 

Locatie  Pauwoogvlinder 12-24, Leidsche Rijn (Utrecht) 

Opdrachtgever  gemeente Utrecht, DMO

Ontwerp  Venhoeven CS, Amsterdam

Programma  2 basisscholen, 2 kinderdagverblijven, vrijetijdscentrum, sportzaal, naschoolse opvang, hortus

BVO  7.100 m²

Start bouw  september 2001

Oplevering  december 2005

Bouwsom  € 7.900.000

   

fotografie 

luuk kramer
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Forumgebouw ’t hart van Noord 
Utrecht 
Het Utrechtse Kanaleneiland is een van de 40 wijken die volgens minister Vogelaar van Wonen, Wijken en 
Integratie de komende jaren extra aandacht nodig hebben. Hier opende Forum Hart van Noord in 2005 
zijn deuren. Deze brede school biedt de omgeving om achterstanden van kinderen weg te werken en 
geeft ook verder een positieve impuls aan de wijk. 

De opdrachtgever en de opgave
Tot enkele jaren geleden stond op een fors kavel in 

het hart van Kanaleneiland een cluster van drie 

basisscholen: openbare basisschool De Panda, 

rooms-katholieke basisschool De Zeven Gaven en 

de protestants-christelijke basisschool De Lukas-

school. Harry Blume was directeur van de laatst-

genoemde school. Hij vertelt dat de oude 

gebouwen slecht onderhouden en weinig praktisch 

waren. Het waren traditionele ‘gangenscholen’, 

waarin veel kostbare vierkante meters besteed 

werden aan de verkeersruimte. Bovendien waren 

er rondom de scholen veel sociaal onveilige 

plekken. In reactie op inbraken en vandalisme 

zagen de scholen zich genoodzaakt een hoog hek 

rondom hun gebied te plaatsen. Er kwamen zelfs 

hekken om de zandbakken, een even bizarre als 

onwenselijke situatie. De schoolbesturen 

reageerden dan ook juichend toen de gemeente 

Utrecht in 1998 plannen voor een nieuwe brede 

school op tafel legde. Volgens Blume hadden de 

scholen al eerder door een hechte samenwerking 

met bijvoorbeeld maatschappelijk werk en politie 

een sociaal netwerk rondom de leerlingen 

opgebouwd. Nieuwbouw en het bij elkaar brengen 

van de betrokken instellingen onder één dak zou 

de samenwerking alleen maar hechter maken. 

Met het oog op de financiering van het project 

werd besloten om de oude scholen te vervangen 

door de combinatie van een brede school met 

koopwoningen. Er bleek ruimte te zijn voor 

78 woningen. Die leverden behalve financieel 

voordeel ook een bijdrage aan de diversiteit van de 

wijk, want deze bestaat verder vooral uit huur-

woningen in hoogbouw. Volgens Petra Lutke 

Schipholt, bouwmanager bij het ontwikkelings-

bedrijf van de gemeente, waren betaalbare 

koopwoningen nodig om de exodus van bewoners 

uit de middengroepen tegen te gaan. Bijna 

iedereen die het zich enigszins kon permitteren, 

vertrok uit Kanaleneiland naar een koopwoning in 

Leidsche Rijn. Het was de bedoeling hen een 

aantrekkelijk alternatief te bieden: voor hetzelfde 

geld meer woonoppervlak en dichterbij de stad 

dan de Vinex-wijk. Zo kon Hart van Noord een 

impuls geven aan de ontwikkeling van het gebied, 

als voorzieningencluster èn als nieuw woon-

buurtje. Om ruimte te hebben voor de woningen 

was het wel zaak zo compact mogelijk te bouwen. 

Verder moest in het ontwerp rekening worden 

gehouden met de geschiedenis van criminaliteit en 

vandalisme. De gebruikers hebben het opdracht-

geverschap overgedragen aan de gemeente, maar 

hebben wel een bepalende stem gehad in de keuze 

van de stedenbouwkundige opzet van het gebouw 

(elk een eigen vleugel en een gemeenschappelijk 

deel). Gezien de combinatie met woningbouw 

besloot de gemeente de bouw van de school uit te 

besteden aan een projectontwikkelaar. Het project 

werd gegund aan ontwikkelingscombinatie Boers 

Veenendaal - Amstelland op basis van een turn 

key-aanbesteding. 

De architectselectie en de architect 
Ontwikkelingscombinatie Boers Veenendaal - 

Amstelland had al eerder samengewerkt met 

Architectenbureau A.A.Bos en Partners en wilde 

ook voor dit project met hen in zee. Voor het 

ontwerp van de brede school en het steden-

bouwkundige plan tekende Albert Luijk, project-

architect van Architectenbureau A.A. Bos en 

partners. Het voorlopig en definitief ontwerp zijn 

in 2003 en 2004 opgesteld. In maart 2005 kon met 

de bouw worden begonnen en in oktober 2005 was 

de oplevering.
fotografie 

architectenbureau a.a. bos 

en partners
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  Forumgebouw ’t hart van Noord Utrecht

Gemeente   Utrecht 

Locatie  Trumanlaan, Eisenhouwerlaan en Peltlaan 

Opdrachtgever  Boers Veenendaal Projectontwikkeling, AM Wonen, Nieuwegein 

Ontwerp   Architectenbureau A.A. Bos en Partners

Programma  3 basisscholen, ruimte voor buitenactiviteiten, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, sporthal, 24 appartementen en  

  78 grondgebonden woningen 

BVO  8.100 m2 

Start bouw  maart 2005 

Oplevering  september 2006 

Bouwsom  € 16.000.000 

Uitwerking van de opgave
Het opdrachtgeverschap, dat de gebruikers bij de 

gemeente hadden gelegd, werd door de gemeente 

doorgeschoven naar de projectontwikkelaar. 

De afstand tussen gebruikers en opdrachtgever 

werd daardoor groot en dat bemoeilijkte de 

communicatie bij de planuitwerking. De architect 

kon dat als tussenpersoon maar gedeeltelijk op-

vangen. Hij wilde ondanks de problemen in de 

omgeving beslist geen bunker of een school achter 

hekwerken en ontwierp daarom een kruisvormig 

gebouw. 

Ook eengezinswoningen en appartementen voor 

starters maken deel uit van Hart van Noord horen. 

De appartementen zijn bovenop een van de 

vleugels gebouwd, zodat informeel toezicht 

ontstaat op de directe omgeving en het aan-

grenzende Peltplantsoen. De vraag was wel, hoe de 

appartementen ontsloten moesten worden. Dat is 

opgelost door het gebouw aan de zijde van het 

Peltplansoen direct aan de straat te leggen. Over 

de gehele breedte van het trottoir is een kunstwerk 

van Arno Coenen gerealiseerd. Om aan te sluiten 

bij de belevingswereld van de kinderen, vertaalde 

Coenen de beeldtaal uit computergames in een 

mozaïek van gekleurde betontegels. Het werk 

draagt de titel Virtual Fairytale 2.0. Een sporthal, 

die voldoet aan normen van het NOC*NSF, is op het 

dak geplaatst. Hierdoor bleef het maaiveld zoveel 

mogelijk open als speelplaats voor de kinderen. 

het gebruik
De scholen en de andere gebruikers zijn gevestigd 

in een van de vleugels van het kruisvormige 

gebouw. In het middelpunt treffen zij elkaar in een 

gezamenlijk, multifunctioneel hart. Op de open 

ruimten tussen de vleugels ontstonden taps toe-

lopende speelpleinen die zowel vanuit de scholen 

als vanuit de openbare ruimte goed zijn te over-

zien. Behalve veilig want overzichtelijk was het 

kruismodel volgens Luijk ook praktisch. Elke deel-

nemende partij kon in dit model optimaal delen in 

de gemeenschappelijke voorzieningen en toch een 

eigen identiteit behouden. Pluspunt was bovendien 

dat ook het beheer en de exploitatie in dit model 

helder zijn georganiseerd.

Resultaat
Het project Hart van Noord heeft duidelijk een 

positief effect op dit deel van Kanaleneiland. André 

Vinken, die als ontwikkelingsmanager van Boers 

Veenendaal betrokken was bij het project, vertelt 

dat hij aanvankelijk twijfelde aan de verkoopbaar-

heid van de woningen. Achteraf is deze zorg 

ongegrond gebleken; de woningen en de 

appartementen vonden grif aftrek. Het resultaat 

mag er dan ook zijn. De koopwoningen vormen een 

autoluwe oase in de flatwijk. De verzorgde voor-

tuintjes laten zien dat de bewoners zich betrokken 

voelen bij hun buurtje. De andere omwonenden 

maken in toenemende mate gebruik van de 

mogelijkheden die het complex biedt voor sport en 

voor sociale activiteiten. Er is minder criminaliteit 

en vandalisme.

Ook het effect op het onderwijs is positief. Er is 

een, niet verzuilde, voorschool waar (taal)achter-

standen met vereende kracht worden bestreden. 

Dat helpt bij een goede start op één van de drie 

vervolgscholen. Nu de leerkrachten in een prettig 

gebouw en een veiliger omgeving werken, zijn zij 

beter in staat om de talenten van de kinderen te 

stimuleren. (OK)
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  Kinder Cluster Noord Utrecht

Gemeente  Utrecht 

Locatie  Teunisbloemlaan, Leidsche Rijn (Utrecht)

Opdrachtgever  Ontwikkeling Gemeente Utrecht (OGU)

Ontwerp  VMx Architects, Amsterdam

Programma  2 scholen, 2 kinderopvang, dagopvang gehandicapte kinderen, 

  naschoolse opvang, buurtcentrum met restaurant, sporthal

BVO  11.700 m²

Start ontwerp  2005

Oplevering  2007

Bouwsom  € 7.500.000

  Cluster De Bonte Berg Utrecht

Gemeente   Utrecht 

Locatie  Keerderberg 23-25, Van Lawick van Pabstlaan, de Meern 

Opdrachtgever  Amnis en Woningbouwvereniging Vleuten de Meern

Ontwerp  De Zwarte Hond, Groningen

Programma  3 scholen, 2 kinderdagverblijven, sporthal en 28 appartementen

BVO  11.150 m²

Start bouw  1998

Oplevering  2003

Bouwsom  € 10.812.672 

  Voorzieningencluster De Laak Amersfoort

Gemeente  Amersfoort

Locatie  Zwartsluiskade 2, Amersfoort

Opdrachtgever  gemeente Amersfoort

Ontwerp  Frencken Scholl Architecten, Maastricht

Programma  kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 2 basisscholen, vrijetijdscentrum en   

  sportvoorziening / gerealiseerd worden nog: schoolwoningen en voor- 

  en naschoolse opvang 

BVO  5.100 m² (excl. schoolwoningen), (7.500 m2 incl. schoolwoningen)

Start bouw  augustus 2005

Oplevering  december 2006

Bouwsom  € 5.706.000

fotografie 

boven: luuk kramer

midden: daria scagliola & stijn brakkee

onder: aron nijs fotografie
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Brede school De Kikker Amsterdam 
Brede school De Kikker bevat twee basisscholen, de Globe en de Johannes, een kinderdagverblijf en een 
ouderkindcentrum. Het gebouw in Amsterdam-Osdorp sluit aan bij het orthogonale patroon van de wijk, 
die volgens de principes van de CIAM-beweging werd ontworpen als onderdeel van het Algemeen 
Uitbreidingsplan voor Amsterdam. Wie vanaf het dak in het rond kijkt ziet één grote bouwput. In alle 
richtingen zijn hijskranen te zien. Stadsdeel Osdorp verandert in hoog tempo, zowel wat betreft de 
architectuur als wat betreft bevolkingssamenstelling. De bouw van een nieuwe, brede school past in 
deze herstructurering. Buurtbewoners gaven het felgroene gebouw zijn naam.

De opdrachtgever en de opgave
Stadsdeel Osdorp nam het initiatief tot de bouw 

van de brede school, omdat deze zou kunnen bij-

dragen aan de verbetering van de openbare ruimte 

èn aan de sociale cohesie. Het idee was dat  

kinderen een goede ingang zijn om de, veelal 

allochtone, ouders te bereiken. Ontwerper Liesbeth 

van der Pol: ‘Een moeder die met haar pasgeboren 

kind een prik komt halen bij het consultatiebureau, 

kan bij een eerste bezoek zien wat de ontwikke-

lingsmogelijkheden van haar kind in de buurt zijn. 

En voor haarzelf.’ Daarom is gekozen voor een 

combinatie van scholen, kinderopvang en een 

consultatiebureau. Het stadsdeelbestuur meende 

dat kinderen er recht op hebben naar school te 

gaan in omstandigheden die tot de verbeelding 

spreken. Dat vroeg om een mooi en goed gebouw. 

Al snel werd duidelijk, dat deze wens met een 

standaardbudget niet eenvoudig te realiseren was. 

Er werd naarstig gezocht naar extra middelen. 

De architectenselectie en de architect 
De centrale stad stelde geld beschikbaar voor een 

meervoudige studieopdracht gericht op aanscher-

ping van het programma van eisen, inpassing van 

het gebouw in de omgeving en de selectie van een 

architect. Het stadsdeel en de scholen besloten 

verder te gaan met het Amsterdamse bureau 

Zeinstra Van der Pol (inmiddels DOK Architecten). 

Van der Pol: ‘De essentie van de brede school is dat 

je een aantal functies bij elkaar zet. Die combinatie 

moet mensen kansen geven.(…) Samen met de 

ouders gaat het kind een goede toekomst tegemoet. 

Dat wilden wij laten zien. Dat was onze ambitie bij 

het ontwerpen van het gebouw.’ De combinatie van 

functies betekent wel, dat de scholen niet volledig 

baas in eigen huis zijn.  

Dat vraagt enige soepelheid van alle partijen. 

Uitwerking van de opgave
Een kwartiermaker in opdracht van het stadsdeel 

ging met de toekomstige gebruikers praten over 

mogelijke schoolconcepten. Directeur Ineke 

Linthorst van basisschool De Globe:’ We hebben 

erg aan het idee moeten wennen. We waren 

tenslotte een eigen organisatie. Het concept is op 

ons verzoek nog wel aangepast. De architect wilde 

eerst alle ondersteunende functies samenvoegen. 

Dan krijg je een personeelskamer voor tachtig 

man. Dat wilden wij als scholen niet. Wij wilden 

niet fuseren. Ik heb het altijd gezien als een soort 

LAT-relatie.’

Omdat de school een centraal punt in de buurt 

moest worden, kwam er buiten een grote trap-

partij. Hieronder liggen een fietsenstalling en het 

kinderdagverblijf. De grotere kinderen kunnen via 

deze trap hun eigen lokalen bereiken zonder de 

kleintjes te hinderen. De trap fungeert ook als 

tribune en is daardoor een trefpunt voor de wijk 

met uitzicht op het openbaar gebied. Wie hier 

voetbalt, heeft altijd publiek. De omgeving van de 

school wordt zo ook ’s avonds door jongeren druk 

gebruikt.

Van der Pol: ‘Het gevaar van zo’n grote school is 

dat je het teveel institutionaliseert. Daarom hebben 

wij het programma opgedeeld, zodat iedere ruimte 

een zekere eigenheid heeft. Iedere klas is een 

wereldje op zich. Als kinderen van 0 tot 16 jaar in 

één gebouw verblijven, moet dat gebouw avontuur 

bieden – en blijven bieden.’

Het bouwproces was bijzonder, omdat de architect 

koos voor hout als basismateriaal in plaats van 

beton en staal. De school is opgetrokken rond een 

houtconstructie die grotendeels werd geprefabri-

ceerd. Daarmee had men in Nederland op deze 

schaal nog geen ervaring.
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het gebruik
Het gebouw is groot maar zo ingedeeld dat iedere 

plek zijn eigen karakter heeft. De twee scholen en 

het consultatiebureau vormen samen een U-

vormige plattegrond. In het midden ligt de 

hoofdentree die uitkomt op een grote, met glas 

overdekte wintertuin met hoge bomen en plekken 

waar schooltuintjes kunnen komen. Een hangbrug 

boven in de wintertuin verbindt de beide scholen. 

Na de oplevering (begin 2006) zorgde vooral het 

binnenklimaat voor problemen. Het houtskelet 

warmt sneller op dan een betonnen gebouw en 

door de enorme glasoppervlakten was de 

binnentuin snel veel te warm. De scholen hoeven 

technische problemen niet zelf op te lossen omdat 

de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer. 

Lex Brugman en Nabil Aboulhamz van het stads-

deel: ‘De school heeft een uitgebalanceerd 

ventilatiesysteem. Dat was na de oplevering niet 

goed afgesteld. Dat is nu geregeld, en we hebben 

ook buitenzonwering moeten aanbrengen. 

Binnenkort krijgt de wintertuin zonwerende folie. 

In de zomer van 2007 hebben we geen klachten 

meer gehad over de temperatuur.’ Op dit moment 

is nog niet duidelijk wat na de aanloopperiode de 

kosten van het beheer zullen zijn. Ook moet nog de 

uiteindelijke financiering van het beheer nog 

worden geregeld. Dit tekent eenzijdigheid in de 

planvoorbereiding. De praktische kant van gebruik 

en beheer kwamen te laat op de agenda. 

Toch tonen alle gebruikers zich tevreden nu de 

kinderziektes van het gebouw achter de rug zijn. 

het resultaat
De Kikker heeft in de architectuurwereld de nodige 

aandacht gekregen. Veel mensen denken dat de 

bouwkosten hoog waren, maar dat valt mee.  

De scholen zelf zijn gerealiseerd binnen het 

standaardbudget. Daar kwam ongeveer tien 

procent bij door de extra middelen die stadsdeel 

Osdorp beschikbaar stelde voor de bouw van de 

wintertuin, 

Nu de bouw is voltooid, is de volgende ambitie om 

de school ook sociaal tot een centrum van de wijk 

te maken. Daarvoor is het zaak om alle groepen die 

de wijk bevolken te bereiken. Er wordt nu hard 

gewerkt aan de diversiteit van de leerlingen-

populatie. De kwaliteit van het gebouw is dan een 

troef naast de kwaliteit van het onderwijs. 

Linthorst: ‘Er worden nu overal nieuwe 

appartementen gebouwd. Daar wonen allemaal 

starters. Die gaan nu nadenken over kinderen en 

komen straks hier in de kinderopvang. Die moeten 

we hier op school zien te krijgen en voorkomen dat 

ze naar De Aker of Badhoevedorp vertrekken.  

Wij moeten de komende vier jaar bewijzen wat we 

kunnen. We bieden heel goed onderwijs.  

Dat vertellen we aan iedereen die het horen wil. 

Het gebouw en met name de wintertuin worden 

daarvoor ingezet.’ (JA)

  Brede school De Kikker Amsterdam

Gemeente   Amsterdam

Locatie  Eversweertplantsoen 3, Amsterdam - Osdorp 

Opdrachtgever  Stadsdeel Osdorp

Ontwerp  Atelier Zeinstra van der Pol, Amsterdam (nu DOK architecten)

Programma  2 basisscholen, GG&GD, kinderdagverblijf

BVO  7.160 m²

Start ontwerp  oktober 2000 

Oplevering  februari 2006

Bouwsom  € 6.200.000

   

fotografie 

pag. �2: jan derwig architectuurfotografie

pag. �� boven: architectuur lokaal
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Brede joodse school Rosj Pina 
Amsterdam
De joodse Brede school Rosj Pina staat in Buitenveldert-Zuid. Het schoolgebouw is georganiseerd 
rondom een patio en heeft een vriendelijke, moderne uitstraling. De schoolpleinen liggen aan de 
buitenkant. Het complex is omgeven door een hoge muur, een beveiligingsmaatregel die in Nederland 
uitzonderlijk is, maar voor deze school onvermijdelijk.

De opdrachtgever en de opgave
De Stichting Joodse Scholengemeenschap Joods 

Bijzonder Onderwijs (JBO) was de opdrachtgever 

van de school. Aanvankelijk waren er helemaal 

geen plannen voor nieuwbouw. Men wilde de 

bestaande school renoveren en uitbreiden, maar in 

1998 werd asbest aangetroffen in het school-

gebouw. De school verhuisde hals over kop naar 

een noodgebouw. Hierop besloot het bestuur van 

de stichting JBO tot nieuwbouw. Het bestuur heeft 

in de aanloop naar het bouwproces samen met een 

aantal ouders het programma bepaald. De extra 

voorzieningen die van Rosj Pina een brede school 

maken zijn op initiatief van de latere gebruikers 

gecombineerd met de school. Veel onderdelen zijn 

het resultaat van particulier initiatief. Het project 

werd breed gedragen en er was consensus over het 

aanbod van extra voorzieningen, die van tevoren 

bepaald waren en tijdens het proces nauwelijks 

zijn gewijzigd.

Simone Haller, bestuursmanager van de school, 

was projectmanager bij de bouw. Haller: ‘Een 

aantal joodse organisaties en particulieren heeft 

ons financieel ondersteund bij de bouw. Wij hebben 

bouwcertificaten uitgegeven om ons project te 

financieren. De bouw van een brede school was 

een idee dat van onderaf kwam. We hebben het 

concept van de school hier zelf verzonnen. Er waren 

toen nog niet zoveel voorbeelden van brede 

scholen.’ Naast Haller, die het contact met de 

gebruikers onderhield, kwam een externe 

technische projectmanager van ingenieursbureau 

AREC. Hij deed de bouwkundige begeleiding en 

vertegenwoordigde de school in het bouwteam.

De architectenselectie en de architect 
Het bestuur en de betrokken ouders vormden de 

jury van de besloten prijsvraag die moest leiden tot 

de keuze van een architect. Uiteindelijk werd 

Frencken Scholl Architecten gekozen uit vier 

bureaus. Architect Huub Frencken: ‘Wij bouwen 

vrij veel scholen, zowel christelijke, islamitische als 

openbare. Het gebeurt regelmatig dat een school 

zelfstandig optreedt als opdrachtgever maar dit 

was een heel bijzondere school. Mede vanwege het 

brede programma, waarvoor de ouders het 

initiatief hebben genomen en het ook financieel 

hebben ondersteund.’ 

Uitwerking van de opgave
De architect wijst erop dat de initiatiefnemers 

bewust kozen voor overmaat in het gebouw, ze 

wilden twintig lokalen in plaats van elf en zo ruimte 

creëren om in te kunnen spelen op toekomstige 

ontwikkelingen. Frencken: ‘Normaliter wordt een 

prognose gemaakt op grond van het verwachte 

geboortecijfer in een wijk. Maar er komen altijd 

meer kinderen, en dan heb je een probleem als je 

daar niet op hebt geanticipeerd. Kenmerkend is, 

dat de school vooral heel divers en breed is qua 

populatie. Het is niet een school als alle andere: de 

joodse gemeenschap is niet groot, maar wel heel 

divers, van liberaal tot behoorlijk orthodox. Al die 

geledingen zijn op deze school vertegenwoordigd. 

Die breedheid in opvattingen vind ik niet terug in 

het gewone Nederlandse onderwijs. Wij denken 

veel meer in hokjes. Rosj Pina is echt een eenheid. 

Er was één persoon die namens het bestuur optrad 

en de regie in handen had, die zeer betrokken en 

enthousiast was. Dat maakte de bouw tot een 

bijzonder proces.’

Na het begin van de bouw werd ook op het terrein 

een te hoge concentratie asbest gevonden.  

De bouw werd stilgelegd en de oplevering 

uitgesteld. Zo bleven onverwachte tegenslagen een 

rol spelen, maar desondanks is Rosj Pina het 
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fotografie 

arjen schmitz, 

frencken scholl
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  Brede joodse School Rosj Pina Amsterdam

Gemeente   Amsterdam 

Locatie   Van Leijenberghlaan 95, Amsterdam

Opdrachtgever  Stichting Joods Bijzonder Onderwijs, Amsterdam

Ontwerp  Frencken Scholl Architecten

Projectarchitect Huub Frencken 

Programma  basisschool (vervangende nieuwbouw), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gebedsruimte, overblijfruimtes met keukens en een  

  gymnastieklokaal

BVO  5.230 m²

Start bouw  augustus 2004

Oplevering  december 2005

Bouwsom  € 7.322.000

resultaat van een eenduidig proces van programma 

naar ontwerp en realisatie, waarbij de school als 

opdrachtgever optrad en ouders en omgeving het 

plan van harte hebben ondersteund.

het gebruik
Rosj Pina is (afgezien van een kleine ultra-orthodoxe 

school een paar straten verderop) de enige joodse 

school in Nederland. Op de begane grond is kinder-

dagverblijf Simcha gevestigd. Verder biedt Rosj 

Pina basisonderwijs en naschoolse opvang. 

Bovendien staat aan de overkant van de straat de 

joodse scholengemeenschap Maimonides waar 

onderwijs wordt aangeboden op VMBO-t, HAVO en 

VWO-niveau. Simcha, Rosj Pina en Maimonides 

hebben samen een overkoepelend bestuur.  

De school heeft een eigen tweetalige bibliotheek, 

extra lokalen waar Ivriet en joodse geschiedenis 

worden gedoceerd, een eigen synagoge en een 

grote aula met een keuken waar kosjere maaltijden 

kunnen worden bereid. Hier worden toneelvoor-

stellingen, lezingen en andere activiteiten ge-

organiseerd. De school is open van half acht ’s 

ochtends tot zes uur ’s avonds; ook tijdens 

vakanties worden veel activiteiten georganiseerd. 

De breedte van het programma was al ingebed in 

de organisatie en is dus niet, zoals bij sommige 

scholen, op aandrang van de gemeente tot stand 

gekomen.

het resultaat
De doelgroep en de positie die de school inneemt 

maken Rosj Pina als instituut bijzonder. Rosj Pina 

speelt een centrale rol in de gemeenschap en is het 

centrum van de joodse cultuur en identiteit.  

Dat heeft zijn weerslag gehad op het opdracht-

geverschap en de bouw van de school. Deze 

opdrachtgever wist heel goed wat hij wilde; de 

ambities die het bestuur met de school had werden 

gerealiseerd op basis van een helder programma 

en met een overzichtelijk aantal partners. Haller: 

‘Achteraf denk ik dat het bestuur een vooruitziende 

blik heeft gehad om onze oude peuterspeelzaal te 

vervangen door een compleet kinderdagverblijf, 

inclusief naschoolse opvang. Ondanks de 

vertraging is iedereen heel tevreden met het 

resultaat. De school functioneert heel goed. Het 

enige minpunt zijn de beheerkosten.  

Het is een grote school met de daarbij horende 

energierekening. Die drukt relatief zwaar op de 

begroting omdat niet de hele capaciteit van het 

gebouw wordt benut. Maar al naar gelang we de 

klassen vullen krijgen we meer inkomsten. 

We gaan nu beginnen met de nieuwbouw van 

Maimonides.’ (JA)
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Brede school De Sokkerwei 
Castricum
Brede school De Sokkerwei in Castricum-Noord is het resultaat van een bijzondere projectontwikkeling. 
De gemeente Castricum wilde de nieuwbouw van De Sokkerwei overlaten aan de markt. Daartoe gaf zij 
een terrein uit, waarop behalve de school ook woningen konden worden gebouwd. De school moest voor 
een groot deel worden betaald uit de grondopbrengst van de mee te ontwikkelen woningen. Om dit 
mogelijk te maken, was het nodig een ontwikkelaar te vinden die bereid en in staat was om het plan uit 
te voeren. 

De opdrachtgever en de opgave
Bij de selectie van de ontwikkelaar vroeg de 

gemeente aan verschillende ontwikkelaars om hun 

visie te geven op de, toen nog globale, ideeën voor 

De Sokkerwei. Zo hoefden de deelnemende markt-

partijen niet te investeren in een gedetailleerde 

bieding. Deze procedure leidde tot de keuze voor 

de ontwikkelende bouwer Lithos uit Amersfoort. 

Henk Poldermans, directeur van Lithos: 

‘Overheidsbestedingen moeten transparant en 

doelmatig zijn, maar dat wil niet zeggen dat alles 

op aanbesteding moet, want we willen ook 

doelmatig zijn.’ Hij ziet als bezwaar van een 

aanbesteding, dat de marktpartij veel moet 

investeren in een gedetailleerd plan zonder dat hij 

daarover met de gebruikers van gedachten kan 

wisselen. Als ontwikkelende bouwer schuift hij 

liever in een eerder stadium aan. ‘In het begin heb 

je namelijk met minimale investeringen in concept- 

en planontwikkeling een maximale invloed op 

kosten en kwaliteit.’

Er waren grote ambities op het gebied van 

duurzaamheid. Aanjager hiervan was milieu-

chemicus Hans van Weenen, werkzaam aan de 

Universiteit van Amsterdam. Hij zat als ouder in de 

bouwcommissie en heeft het schoolbestuur en de 

gemeente overtuigd van de zin van duurzaam 

bouwen. Dit resulteerde in een internationale 

workshop waar vanuit allerlei disciplines naar 

milieutechniek is gekeken. Op basis hiervan is een 

integrale visie omtrent energiegebruik en water 

geformuleerd.

De architectenselectie en de architect 
Castricum droeg het opdrachtgeverschap over aan 

Lithos, maar heeft nog wel samen met Lithos en 

het schoolbestuur de architect geselecteerd. 

Schooldirecteur Pim van Leeuwen geeft het 

volgende beeld van de selectieprocedures: ‘Hans 

van Weenen heeft al in 1999 een raamwerk 

opgesteld van alle zaken waar we op milieugebied 

iets aan zouden kunnen doen. Dat raamwerk is 

verwerkt in het programma van eisen, dat we als 

bestuur en ouders hebben opgesteld. Tien procent 

van de bouwsom, een bedrag van 300.000 gulden, 

is geïnvesteerd in milieutechniek. Mede op basis 

van ambitieuze milieudoelstelling is de 

ontwikkelaar gekozen. Daarna volgden de 

presentaties van de architecten. Die waren van te 

voren geselecteerd op hun ervaring met scholen-

bouw, woningbouw en duurzaam bouwen. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor BBHD 

architecten. Zij hadden in Schagen een school 

gebouwd die heel sterk leek op ons gebouw, ook 

met een centrale ruimte maar dan vierkant. Met 

eigen entrees, een eigen toiletgroep en een eigen 

garderobe voor ieder lokaal, en dat twee aan twee 

gekoppeld. Dat voelde heel goed aan. Ook kleuren 

en materialen hebben een grote rol gespeeld bij de 

architectenkeuze.’

Architect Maarten Overtoom ziet voordelen in het 

inschakelen van een professionele opdrachtgever 

in de scholenbouw. Overtoom: ‘Ik geef de voorkeur 

aan een ontwikkelaar als opdrachtgever. Een 

schoolbestuur of een gemeente heeft onvoldoende 

inzicht in procesbeheersing en doelmatig bouwen. 

Die kennis vind je alleen bij een ontwikkelaar.  

En dan heb ik het niet alleen over commerciële 

projectontwikkelaars maar ook over woning-

 corporaties.’
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Uitwerking van de opgave
Het planproces van De Sokkerwei verliep snel. 

Tussen het opstellen van het programma van eisen 

en de eerste paal zat slechts een jaar, ondanks een 

artikel 19-procedure en de daartegen geuite 

bezwaren van een buurtbewoner . De ontwikkelaar 

kon zelf het woningbouwprogramma bepalen.  

Om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken 

werden de woningen deels op de school gebouwd. 

De architect koos voor een ronde vorm, waarbij de 

lokalen rond een centrale ruimte liggen, die als 

verkeersruimte maar ook als aula dienst doet. Het 

dak van deze ruimte is tevens buitenruimte voor de 

appartementen: de ruimte wordt dubbel gebruikt 

en niemand zit elkaar in de weg. Maarten Over-

toom, projectarchitect bij BBDH: ‘Die ronde vorm 

staat ook voor saamhorigheid. De school en de 

bewoners (vooral kinderloze gezinnen en senioren) 

zijn op elkaar betrokken. Het heeft veel opgeleverd 

voor de sociale veiligheid.’ 

De compacte cirkelvorm van de school past even-

eens bij de milieudoelstellingen, net als het 

vegetatiedak dat dient als retentiebekken voor het 

afstromen van duinwater naar het lager gelegen 

land.’ Poldermans: ‘Je ziet vaak dat discussies die 

eigenlijk over geld gaan, de vorm aannemen van 

een loopgravenoorlog tussen gebruikers.  

Dan wordt er eindeloos gepraat of een toiletgroep 

vijf meter verderop mag staan of niet. Daar moet je 

niet in verzanden. Je moet zo’n discussie naar een 

hoger niveau tillen door je financiële uitgangs-

punten niet per gebruiker, maar op projectniveau 

te formuleren. Door bij De Sokkerwei de omtrek 

van het gebouw iets groter te maken, konden we 

de woningen beter kwijt waardoor ze in waarde 

toenamen. Zo kreeg de school er gratis honderd 

vierkante meter bij. Die kregen mede daardoor 

hele brede gangen waarin weer extra leeshoeken 

voor de kinderen konden worden gemaakt.’

Bouwproces
In het overleg werden beslissingen genomen op 

basis van unanimiteit. Poldermans: ‘Iedereen had 

een veto, zelfs de kleinste gebruiker, de naschoolse 

opvang. Dat dwingt mensen om naar elkaar te 

luisteren. Je hoeft het niet eens te zijn maar je 

moet blijven praten, anders kom je nergens. 

Daarbij moet ik zeggen dat ik vanuit het school-

bestuur en de gemeente echt leiderschap heb 

gezien in dit project. Er was sprake van goede 

samenwerking. Het programma van eisen voor het 

hele project stond op vijf A4-tjes. Dat gaf heel veel 

vrijheid.’

het resultaat
Schooldirecteur Van Leeuwen: ‘Ik vond het een 

bijzondere samenwerking. We hadden veel 

ambities en zijn erin geslaagd die te realiseren.  

Er is altijd wel ergens geld tekort, of zaken zijn 

fysiek onmogelijk, maar we kwamen er in overleg 

altijd wel weer uit. We hadden ook kunnen zeggen: 

ga je gang, wij halen de sleutel wel op als het 

klaar is. We hebben echter samen iets gemaakt dat 

nooit eerder is vertoond. De TU Delft heeft 

onderzoek gedaan naar dit soort projecten. Daar 

kwam als conclusie uit dat dergelijke projecten 

alleen goed van de grond komen als er sprake is 

van de juiste mensen op de juiste plek. Je moet 

mensen hebben die ervoor gaan.’ (JA)

  Brede school De Sokkerwei Castricum

Gemeente   Castricum  

Locatie  Sokkerwei 4, Castricum

Opdrachtgever  Lithos-Bouw

Ontwerp  BBHD architecten

Programma  basisschool, naschoolse opvang, 20 appartementen, huisartsenpraktijk en parkeerkelder

BVO  1.406 m²

Start bouw  2001   

Oplevering  2002  

Bouwsom  € 1.815.000

   

fotografie 

bbhd architecten
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Brede school meerwijk-Centrum 
haarlem  
De bouw van de Brede School Meerwijk-Centrum maakt deel uit van de vernieuwing van de naoorlogse 
wijk Schalkwijk in Haarlem. De brede school maakt samen met het woon-winkelcentrum Fort Meerwijk 
onderdeel uit van het ‘eiland’, een groot centraal gelegen plein waar ook het winkelcentrum aan ligt.  
De brede school in Schalkwijk combineert een programma van twee basisscholen (negentien groepen), 
een peuterspeelzaal (drie groepen), en een kinderdagverblijf (drie groepen), buitenschoolse opvang, een 
gymzaal en een wijkcentrum met moedercentrum, een jongerencentrum en horeca. Op de school zijn  
33 appartementen gebouwd. Onder het complex ligt een parkeergarage.

De opdrachtgever en de opgave
De gemeente heeft het opdrachtgeverschap uit-

besteed aan Hevo, dat is gespecialiseerd in proces-

management en inmiddels tientallen brede scholen 

in portefeuille heeft. Cor Kruter, directeur van 

Architectuurstudio HH architects and urban 

designers, is kritisch over de rolverdeling bij dit 

bouwproject. In zijn ogen is de gemeente de 

aangewezen partij om als opdrachtgever op te 

treden. Kruter: ‘Veel gemeenten besteden alles uit 

om van hun verantwoordelijkheden af te zijn. Maar 

uiteindelijk betaal je toch voor het verleggen van 

risico’s. Je moet niet alles afschuiven op de 

ontwikkelaar of de architect. Je moet zelf die 

risico’s kunnen afdekken. Ik pleit voor een 

bevlogen opdrachtgeverschap door de overheid.’

De architectenselectie en de architect 
Haarlem trok zich terug als opdrachtgever, maar 

heeft wel zelf de architect gekozen. Dat gebeurde 

op basis van presentaties van een aantal bureaus. 

Architectuurstudio HH architects and urban 

designers kwam als beste kandidaat naar voren. 

Kruter: ‘Er wordt vaak gezegd: die architecten 

willen alles duurder maken. Soms is dat zo. Maar 

een gebouw moet dertig, veertig jaar mee. Dan 

kan het heel veel geld besparen door de 

bouwkosten met 50 euro per vierkante meter te 

verhogen. Het afwerkingniveau wordt veel beter en 

je hoeft niet na tien jaar alle vloeren en plafonds te 

vervangen. Er wordt vaak op de korte termijn  

gedacht. En over die samenwerking tussen 

partijen: zo ingewikkeld is het niet. Het gaat om 

het organiseren van de ruimte en het gebruik van 

de ruimte. Dat is voor een deel ons vak en voor een 

ander deel moet je investeren in overleg. Het is 

zaak mensen te enthousiasmeren om samen te 

werken en dat kan door aan de hand van 

voorbeelden te laten zien wat de meerwaarde van 

samenwerking is. Een school is een essentiële 

bijdrage aan de samenleving, een culturele opgave. 

Dat wordt wel eens vergeten.’ 

Uitwerking van de opgave
Hevo heeft in samenspraak met de gemeente een 

programma van eisen opgesteld en heeft op basis 

daarvan een voorlopig ontwerp laten maken door 

Hertzberger. Dat voorlopig ontwerp is risicodragend 

aangeboden aan de gemeente. Op basis van het 

programma van eisen en het voorlopig ontwerp is 

een prijs bepaald. 

Francis Pelders, directeur van de sector Overheid 

van Hevo, ziet vijf aspecten van de ontwikkeling 

van brede scholen als essentieel: beheer, 

exploitatie, samenwerking, eigendom en 

financiering. Deze aspecten zijn, afgekort tot het 

acroniem BESEF, terechtgekomen in een werkwijze 

om te komen tot een goed programma van eisen 

voor een brede school. Pelders: ‘Wij hebben in de 

praktijk ervaren dat je die vijf aspecten in een heel 

vroeg stadium moet onderkennen, nog voordat je 

een programma van eisen opstelt.’ Volgens Pelders 

bleek dat bij de ontwikkeling van de brede school 

in Schalkwijk: ‘Daar is men veel te snel begonnen 

aan het programma van eisen. Er zaten organisaties 

bij elkaar aan tafel die elkaar nog niet goed 

kenden. In eerste instantie zijn ze daar overheen 

gestapt, maar dat heeft er in een later stadium toe 

geleid dat het programma van eisen een paar 

maanden stilgelegen heeft. Er was nog geen goede 

fotografie 

onder en boven: hh architects  

and urban designers

midden: rené de wit
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 Brede school meerwijk-Centrum haarlem 

Gemeente Haarlem

Locatie Albert Schweitzerlaan / Leonardo da Vinciplein, Haarlem

Opdrachtgever gemeente Haarlem

Ontwerp Architectuurstudio HH architects and urban designers 

Programma 2 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, sporthal, wijkcentrum, jongerencentrum, horeca,  

 33 woningen en parkeergarage

BVO ca. 5.330 m²

Start bouw juni 2005

Oplevering juni 2007

Bouwkosten scholen ca. € 5.000.000

Bouwkosten woningen € 2.200.000

basis voor samenwerking.’ De architect merkt op, 

dat scholen vaker bang zijn om hun identiteit te 

verliezen. Daar kan onderlinge concurrentie een rol 

in spelen of een verschil in opvattingen of 

denominatie. Hierover verschillen de architect en 

de Haarlemse scholen echter van mening. Dat 

kwam naar voren in een discussie over de grote 

gemeenschappelijke ruimte. Moest die opdeelbaar 

worden gemaakt met dure vouwwanden?  

De architect meende, dat het geld beter kon 

worden besteed, omdat de scholen in de praktijk 

geen behoefte zouden hebben aan het opdelen van 

de ruimte. De scholen hebben toch voet bij stuk 

gehouden. Inmiddels zijn zij blij met de grote 

ruimte. Die zouden ze in een afzonderlijk gebouw 

nooit hebben gehad. En de vouwwanden worden 

wel degelijk gebruikt.

Bouwproces
Nadat overeenstemming over de prijs was bereikt, 

is een definitief ontwerp en een bestek gemaakt. 

Op basis daarvan is de bouw aanbesteed. Daarbij 

gold een onderschrijdingsregeling: als de bouw-

kosten lager zouden uitvallen dan de afgesproken 

prijs zou de winst gedeeld worden tussen Hevo en 

de gemeente. Eventuele meerkosten zouden voor 

rekening van Hevo komen. Voor de gebruikers was 

het bijzonder vervelend, dat zij door vertragingen 

in de bouw hun verhuizing tot drie maal toe 

moesten uitstellen. Hanny van Schie, directeur  

van openbare basisschool De Piramide vat het 

filosofisch op: ‘Dat in de voorbereiding niet alles 

goed ging, moeten we maar vergeten.  

Het gaat om het resultaat.’

het resultaat
Ondanks de verschillen van inzicht hebben 

ontwikkelaar en architect van de brede school 

Meerwijk-Centrum waardering voor elkaar. Kruter: 

‘Wij hebben in Haarlem goed samengewerkt. De 

ambities die wij samen hebben geformuleerd, zijn 

gerealiseerd.’ Pelders: ‘Het architectenbureau is 

sterk sturend geweest in het proces. Zij hebben 

hele duidelijke opvattingen over brede scholen en 

zijn in staat geweest om daarbinnen de wensen 

van de gebruikers te laten prevaleren.’ De scholen 

zijn over de samenwerking niet uitsluitend positief. 

Zij hadden soms moeite om gehoor te vinden voor 

hun praktische wensen. Maar het resultaat is de 

moeite waard. Van Schie: ‘We hebben nu een hele 

mooie, ruimtelijke school. En we merken dat we 

als twee scholen samen meer kunnen bereiken.’ 

(JA)
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De Piramide Koog aan de Zaan
Agora, de koepel van confessionele scholen in de Zaanstreek, liep voorop met het idee om een brede 
school te bouwen. Toch heeft de aanloop tot de nieuwbouw meer dan tien jaar geduurd en werd de 
brede school De Piramide in Koog aan de Zaan pas in 2006 opgeleverd. Dat had vooral te maken met de 
moeilijke locatie binnen bestaand stedelijk gebied.

De opdrachtgever en de opgave
Agora is een grote koepel, waar 23 scholen onder 

vallen. Aanvankelijk wilde Agora de monumentale 

Leonardoschool uit 1924 behouden en een nieuwe 

school bouwen op het lege terrein achter de 

school. De schaalvergroting in de onderwijsbouw 

bleek al snel problematisch. Op de krappe binnen-

stedelijke locatie paste wel een school, maar het 

gebouw was hoger dan de omliggende woonhuizen 

en de speelplaats was op het dak gesitueerd. 

Omwonenden protesteerden en door het dreigen 

met procedures werd het bouwplan ingetrokken.

De school werd gedwongen een andere richting in 

te slaan. De oude school werd gesloopt, waardoor 

ruimte ontstond voor nieuwbouw. De grond werd 

overgedragen aan het schoolbestuur dat optrad als 

bouwheer. Tegelijkertijd werden twee andere 

schoollocaties die Agora achterliet ontwikkeld.  

De opbrengsten van die projectontwikkeling 

werden toegevoegd aan het budget van de nieuwe 

school. Daarnaast heeft Agora zelf geïnvesteerd, 

zodat allerlei extra ruimtes en voorzieningen 

mogelijk waren. 

De architectenselectie en de architect 
Het architectenbureau van Paul Carree was al 

betrokken toen de eerste ideeën werden ontwikkeld. 

Uiteindelijk ontwikkelde Carree, samen met Agora, 

het programma van eisen en ontwierp ook het 

complex. Paul Carree: ‘Toen we dat eerste plan 

presenteerden was de buurt mordicus tegen.  

Die ging massaal in protest naar de gemeente. 

Achteraf denk ik dat het strategisch helemaal geen 

slechte zet was om zo’n groot plan voor dat achter-

terrein te maken. Het was een plan van 1500 kubieke 

meter. De omwonenden waren van mening dat 

alles beter was dan dit. Iedereen schrok zo, dat de 

sloop van de oude school een optie werd. Ook de 

architectuur is beter ingepast. Het heeft meer 

organische vormen gekregen, meer baksteen en 

een grasdak.’

Uitwerking van de opgave
Het grote programma op deze binnenstedelijke 

locatie bezorgde de architect ook na de sloop van 

de oude school een aantal flinke puzzels. De meest 

logische uitwerking van de stedenbouwkundige 

opgave leidde tot een L-vormige plattegrond.  

De gespannen relatie met de omwonenden leidde 

ertoe dat de school op eieren moest lopen bij de 

verdere ontwikkeling van het bouwplan.  

De verkeersafwikkeling was een van de heikele 

punten. Het complex kreeg verschillende ingangen, 

zodat de verkeersbelasting werd gespreid. 

Agora merkte duidelijk, dat er weinig geld is om 

scholen te bouwen en te beheren. De stichting 

vroeg als eigenaar van de school aan toekomstige 

gebruikers om mee te investeren in het gebouw. 

Maar de meeste van hen zijn afhankelijk van 

subsidies en niet in de gelegenheid om te in-

vesteren. Dat vroeg om extra ondernemerschap 

van de opdrachtgever. Directeur Simon Fortuijn 

van De Piramide: ‘Wij verhuren de meeste ruimtes 

voor lage tarieven, maar voor een deel vragen wij 

een marktgerelateerde huurprijs. En we hebben 

het gebouw zo energiezuinig gemaakt dat we de 

600 vierkante meter extra ruimte kunnen ver-

warmen binnen het standaardbudget. Het grasdak 

levert in energetisch en financieel opzicht veel op.’ 

Bouwproces
De gemeente ondersteunde het concept van de 

brede school en trad terug na de overdracht van de 

grond. Het bouwbedrijf dat de opdracht kreeg om 

de school te bouwen heeft een van de twee andere 

locaties ontwikkeld. De derde locatie is doorverkocht 

aan de buren, cacaofabriek ADM Cocoa. Agora 

heeft een projectmanager ingehuurd om het bouw-

proces te begeleiden. Fortuijn: ‘Het was voor ons 

even een omslag om zo’n project van de grond te 

tillen. We vroegen ons soms af: zijn we nou school-

meesters of scholenbouwers? Er zit in de finan-

ciering van die ontwikkeling een belangrijk aspect 
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van ondernemerschap. Het komt ook niet vaak voor 

dat een school dergelijke locaties in de aanbieding 

heeft. Dat is een vrij unieke situatie. Wij wilden 

extra programma, dus we moesten extra middelen 

genereren. Dan moet je niet van te voren zeggen: 

dat lukt toch niet. Wij hebben een visie neergelegd 

en daar steun voor gezocht bij de 

beleidsambtenaren en de wethouders. Die hebben 

onze visie omarmd en ons het project laten 

uitvoeren.’

Als bouwheer en beheerder is de stichting zeer 

zelfstandig opgetreden. Door zelf te ontwikkelen 

heeft de stichting risico genomen, maar het is 

gelukt de ontwikkeling naar wens te laten verlopen. 

Agora zal de ervaringen met ondernemerschap en 

opdrachtgeverschap in het bouwproces kunnen 

gebruiken bij een volgende school die binnenkort 

in aanbouw gaat.

het gebruik
In het gebouw zit behalve de school een 

peuterspeelzaal, naschoolse opvang en er wordt 

muziek- en dansonderwijs gegeven. Er is een 

schooltuin en er zijn ruimtes voor de jeugd-EHBO 

en de damclub. Een aantal ruimtes wordt dubbel 

gebruikt. De gecombineerde aula en het speel-

lokaal dienen als danszaal. Een klaslokaal dient als 

muziekschool, het handenarbeidlokaal maakt 

onderdeel uit van de naschoolse opvang.

De opbrengsten uit de verhuur van ruimtes levert 

zo veel op dat er een conciërge van kan worden 

betaald. Er is ook iemand die de coördinatie van 

het multifunctionele gebruik op zich neemt. Dat is 

essentieel: je kan bijvoorbeeld wel een muziek-

installatie neerzetten, maar misschien moet die de 

volgende ochtend wel weer weg zijn. Allerlei 

meubilair moet worden opgeslagen.

Het gebouw is gecompartimenteerd. Door middel 

van een geavanceerd elektronisch slotensysteem 

krijgt iedere gebruiker toegang tot de ruimtes die 

hij nodig heeft. Het medegebruik van lokalen door 

derden leidde tot de noodzaak voor een goede 

werkplek voor docenten, die niet in hun eigen 

lokaal kunnen werken. Deze noodzaak werd tijdig 

onderkend zodat er een aparte werkruimte met 

tien plekken werd ingericht. 

het resultaat
Simon Fortuijn vat het als volgt samen: ‘De school 

wordt steeds breder. Er is geen buurthuis meer, 

dus de wijkraad klopt bij ons aan. De kerk ook. 

Zolang organisaties een aantal pedagogische 

uitgangspunten respecteren zijn ze welkom bij ons. 

We zijn geen bedrijfsverzamelgebouw, maar ik 

merk dat we op een centraal punt liggen. We zitten 

vlak bij het station, we zijn bereikbaar, we bieden 

parkeergelegenheid. Allerlei clubs willen daar wel 

gebruik van maken. Je komt misschien op een punt 

dat je meer personele inzet nodig hebt. Het moet 

allemaal wel worden georganiseerd.’ (JA)

  De Piramide Koog aan de Zaan

Gemeente  Zaanstad 

Locatie  Boschjesstraat, Koog aan de Zaan

Opdrachtgever  AGORA, Stichting bijzonder primair onderwijs Zaanstreek

Ontwerp  Carree Architecten, Zaandam

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, 2 creativiteitslokalen 

BVO  2.973 m²

Start bouw  2005

Oplevering  2006

Bouwsom  € 2.400.000 

   

fotografie 

jeroen breeuwer fotografie
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  De Piramide Koog aan de Zaan

Gemeente  Zaanstad 

Locatie  Boschjesstraat, Koog aan de Zaan

Opdrachtgever  AGORA, Stichting bijzonder primair onderwijs Zaanstreek

Ontwerp  Carree Architecten, Zaandam

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, 2 creativiteitslokalen 

BVO  2.973 m²

Start bouw  2005

Oplevering  2006

Bouwsom  € 2.400.000 
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  mFC Binnenhof Amsterdam

Gemeente  Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

Locatie  Gelderlandplein-Noord, Amsterdam-Zuideramstel

Opdrachtgever  gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuideramstel 

Ontwerp  Erick van Egeraat associated architects

Programma  2 basisscholen, 2 peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, ontmoetings- 

  centra, gymzaal, 154 woningen, 272 ondergrondse  parkeerplaatsen

BVO  onbekend

Start bouw  1999

Oplevering  eind 2004

Bouwsom  ondekend

  Brede school ‘t Koggeschip Amsterdam

Gemeente  Amsterdam, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Locatie   Abraham Kuyperplein 2, Amsterdam        

Opdrachtgever  stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Stichting Katholiek Basisonderwijs  

  Amsterdam   

Ontwerp  GSG Architecten, Apeldoorn

Programma  basisschool, 2 geschakelde sportzalen en 4 ruimten voor welzijns-

  voorzieningen

BVO  5.959 m²

Start bouw  november 2004

Oplevering  februari 2006

Bouwsom  ca. € 5.600.000

  School Ijburg Amsterdam

Gemeente  Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

Locatie  John Hadleystraat 2 t/m 6, Amsterdam

Opdrachtgever  stadsdeel Zeeburg, gemeente Amsterdam

Ontwerp  VMx Architects, Amsterdam

Programma  school, bibliotheek, gymzaal en naschoolse opvang

BVO  3.350 m²

Start bouw  januari 2007

Oplevering  februari 2008

Bouwsom  € 2.600.000

fotografie 

boven: ludo van arem fotografie 

midden: harry noback architectuurfotografie 

onder: impressie vmx architects
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  Braambosschool hoofddorp

Gemeente  Haarlemmermeer

Locatie  Waddenweg 83, Hoofddorp

Opdrachtgever  gemeente Haarlemmermeer

Ontwerp  N2 architekten, Rotterdam i.s.m. Mecanoo architecten, Delft

Programma  basisschool, 2 peuterspeelzalen, 3 ruimten voor buitenschoolse opvang, 

  2 multifunctionele ruimten 

BVO  2.645 m²

Start bouw  juni 2002

Oplevering  oktober 2003

Bouwsom  € 2.450.000

  mFC De Doorbraak Kreileroord

Gemeente  Wieringermeer 

Locatie  Bollenstraat 66, Kreileroord

Opdrachtgever  gemeente Wieringermeer

Ontwerp  BBHD architecten

Programma  basisschool, peuteropvang, tieneropvang, atelier, beheerderruimte,  

  consultatie/spreekruimte, voetbalkantine, biljartruimte, senioren  

  huiskamer, sportzaal 

BVO  1.895 m²

Start bouw  19 november 2004 

Oplevering  19 januari 2006

Bouwsom  € 3.200.000

fotografie 

boven: daria scagliola & stijn brakkee 

onder: mick palarczyk
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Goed onderwijs
verdient een “thuis”

Amalialaan 27
3743 KE  Baarn
tel: 035 5416342
www.bosenpartners.nl

Brede school De Samensprong 
te Haulerwijk

(advertentie)



Brede school het Vlechtwerk Almere 
Een burcht, dat is de eerste associatie die Brede School Het Vlechtwerk oproept. Een vriendelijke burcht, 
opgetrokken uit warm gekleurd metselwerk en hout, met een sculpturaal dak van aluminium felsplaten. 
Ondanks de omvang van 8500 vierkante meter ervaar je het gebouw niet als kolossaal, want het is 
opgedeeld in drie blokken. Glazen gangen verbinden de blokken en verdelen de buitenruimten 
daartussen in beschutte patio’s waar de kleinste kinderen veilig kunnen spelen. Aan deze vervlechting 
van binnen- en buitenruimten dankt deze school in Almere-Buiten haar naam.

De opdrachtgever en de opgave
Het Vlechtwerk moest plaats bieden aan drie basis-

scholen, een dubbele sporthal, een buurtcentrum 

met restaurant, een peuterspeelzaal, een kinder-

dagverblijf, naschoolse opvang en een aantal 

commercieel verhuurbare ruimten. De gemeente 

nam het initiatief om de beoogde partners bij 

elkaar te brengen. De kern werd gevormd door  

de scholen, die voorheen al naast elkaar gevestigd 

waren: welzijnsstichting De Schoor, verantwoor-

delijk voor het buurthuis met restaurant en de 

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Partou.  

Later is aan Woningstichting GoedeStede gevraagd 

om als opdrachtgever op te treden. Credo Integrale 

Planontwikkeling was tot en met het definitief 

ontwerp betrokken als adviseur bouwmanagement.

Henk Klinkenberg, senior projectleider bij Goede-

Stede, had al ervaring opgedaan met de ontwikke-

ling van brede school De Archipel in de Eilanden-

buurt. Net als bij De Archipel ontwikkelde 

GoedeStede appartementen als onderdeel van  

Het Vlechtwerk om het plan financieel haalbaar  

te maken. Ook de verhuur van de commerciële 

ruimten draagt bij aan de exploitatie. Voor deze 

ruimten heeft Klinkenberg zelf gezocht naar huur-

ders die zouden passen bij het concept van de 

brede school. Hij vond een kerkgenootschap, een 

logopedist, een kapper en een tandarts. ‘Ik las dat 

kinderen steeds minder naar de tandarts gaan. Ik 

dacht: daar kunnen we wat mee doen. En het geeft 

meerwaarde aan zo’n gebouw, zo’n huurder draagt 

bij aan de levendige sfeer.’

De architectenselectie en de architect
Architectenbureau Feekes & Colijn uit Utrecht was, 

samen met andere architecten, al betrokken bij de 

plannen in de buurt. Toen in 2003 naast de woning-

bouw het plan voor de school op het programma 

kwam, werd het bureau voor deze opdracht 

gevraagd, mede vanwege haar ervaring met 

scholenbouw.

Uitwerking van de opgave
‘De ambities van de opdrachtgever zijn vaak 

technisch van aard’, zegt architect Anke Colijn. 

‘Zoveel vierkante meter van dit, zoveel van dat. 

Wij wilden de ambities oprekken door te spreken 

over het beoogde pedagogische klimaat.’ In dit 

geval was het duidelijk dat men met elkaar een 

gebouw wilde delen, maar er was nog geen samen-

werkingsmodel geformuleerd. En er zouden 

duizend kinderen in de school komen. ‘Zoveel 

kinderen in een gebouw stoppen, zonder rekening 

te houden met hun ruimtebeleving is absoluut 

verkeerd,’vindt Colijn. ‘Als er meer scholen in het 

project participeren, kun je vervolgens ook een 

onderwijsdiscussie krijgen. Je wilt een gebouw op 

basis van een pedagogische ideeën die gedragen 

worden door alle partijen.’ Colijn ontwikkelde 

daarom aan de hand van het technisch programma 

van eisen drie verschillende modellen.  

Het ‘vlechtwerk’ model werd daaruit gekozen. 

‘Voordeel van dit model is dat de kinderen redelijk 

ver van elkaar verwijderd zijn. Daardoor houden ze 

het overzicht over hun eigen groep en raken niet 

verloren in de grote massa. Zo ontstaan er door 

het model diverse soorten pleinruimtes en is een 

kleinschalig niveau in het gebouw geïntroduceerd.’

De gebruikers ontdekten dat ze meer samen zouden 

kunnen en willen doen dan ze in eerste instantie 

dachten. Aan het eind van het definitief ontwerp 

zijn daarom de algemene ruimten die eerst nog per 

school waren georganiseerd, zoals speellokalen en 

mediatheek, bij elkaar geplaatst. Een flinke in-

greep, maar volgens Colijn een nuttige investering.

Aldus zijn de scholen, het kinderdagverblijf, de 

peuterspeelzaal en de commerciële ruimten in de 

twee buitenvleugels ondergebracht en de gemeen-
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  Brede school het Vlechtwerk Almere 

Gemeente  Almere

Locatie  Gerrit Th. Rotmanlaan 28, Almere

Opdrachtgever  Woningstichting GoedeStede en Credo Integrale Planontwikkeling

Ontwerp  Feekes & Colijn, Utrecht

Programma  2 basisscholen, 12 schoolwoningen, dubbele sporthal, buurtcentrum, peuterspeelzaal, restaurant, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,  

  tandarts, logopedist, kapper, stiltecentrum

BVO  8.435 m²

Start bouw  2003 

Oplevering  2006

Bouwsom  € 7.980.000

schappelijke voorzieningen samen met het buurt-

huis in het ‘middenschip’. In het verlengde van de 

glazen gangen tussen de bouwdelen hebben alle 

gebruikers een herkenbare eigen entree die is 

gemarkeerd door gekleurde portalen en logo’s op 

de deuren. Het buurtcentrum heeft de ingang op 

de kopse kant. Op de vloeren liggen verschillende 

kleuren marmoleum die kenmerkend zijn voor dat 

deel van het gebouw. 

het bouwproces
Henk Klinkenberg heeft het bouwproces op dezelfde 

manier georganiseerd als hij dat eerder voor 

De Archipel deed, met een stuurgroep, een ge-

bruikersgroep en een ontwerpteam. Hij is heel 

tevreden over de samenwerking, net als Anke 

Colijn. Elies Kok, een van de twee schooldirecteuren 

van Het Vlechtwerk (inmiddels werkzaam bij een 

ander school) wil wel een kanttekening plaatsen. 

‘Qua inspraak waren we gebonden aan de ruimte 

binnen het programma van eisen in relatie tot het 

beschikbare budget en de voortgang van de 

ontwikkeling. We konden zo niet alle wensen ge-

realiseerd zien. En uiteindelijk zijn de patio’s en het 

schoolplein vanuit de bouw min of meer kaal op-

geleverd. Daar hebben we achteraf gelukkig een 

aanvullend budget van de gemeente voor gekregen. 

Als onderwijsinstelling kennen we des te meer het 

belang van goed ingerichte speelpleinen waar 

kinderen veilig kunnen spelen, en ze in hun 

element zijn.’

het gebruik
Alle partijen zijn het er wel over eens dat de 

architectuur van het gebouw de beoogde samen-

werking stimuleert en bijdraagt aan de uitstraling 

van de brede school. Daarbij leidt de aanwezigheid 

van het buurthuis met restaurant, waar ROC 

studenten de catering verzorgen, tot veel aanloop 

vanuit de buurt. Ook de aanwezigheid van de 

commercieel verhuurbare ruimten heeft geleid tot 

onverwachte, nieuwe samenwerkingsverbanden.

Over het beheer van het gebouw, dikwijls een 

struikelblok voor brede scholen, is men tevreden. 

Het opstellen van een beheerplan voor Het Vlecht-

werk verliep vlot, omdat de opdrachtgever kon 

voortbouwen op ervaringen bij De Archipel.  

Elies Kok vindt een goed aspect dat er meteen 

verdeelsleutels gemaakt zijn en dat de kosten van 

de facilitair medewerker zijn opgenomen in de 

huurprijs. ‘Die persoon is de spil van de school.’ 

Jammer vindt ze dat subsidies voor brede scholen 

nog altijd versnipperd zijn. Om die reden zijn er 

twee coördinatoren: een voor de buurt- en een 

andere voor de schoolactiviteiten. Dat past 

eigenlijk niet bij de de gedachte van een brede 

school.  

het resultaat
Het Vlechtwerk is een groot complex met een 

veelheid aan functies, waarin de architect een 

menselijke maat heeft weten te brengen.  

De kinderen én de volwassen gebruikers vinden in 

deze brede school hun eigen wereld. (KH)

   

fotografie 

feekes & colijn
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Slimme school het meesterwerk 
Almere
In de Almeerse wijk Tussen de Vaarten staat Het Meesterwerk. Deze relatief kleine brede school heeft 
met de combinatie van een basisschool, een peuterspeelzaal en kinderdagopvang toch alles in huis om 
kinderen van 0 tot 12 opvang en onderwijs te bieden. Op de bovenste verdieping zijn woningen gebouwd. 
Het geheel valt niet op door een uitgesproken vorm of materiaal. Het is een recht en hoekig volume met 
gevels van baksteen en gevelplaten in dezelfde kleur oranje, grijs geschilderde deuren en kozijnen en 
verzinkte stalen trappen en balkons. Sober en doelmatig. De verrassing van het gebouw is het interieur, 
dat door de patio’s ruimtelijk en licht is.

De opdrachtgever en de opgave
Gezien de snelle toename van het aantal gezinnen 

met kinderen werd al zo’n tien jaar terug bij de 

gemeente Almere gesproken over de noodzaak van 

slimme oplossingen voor scholenbouw. 

Vastgoedontwikkelaar Heijmans bracht, om ideeën 

te genereren, een brainstormgroep bij elkaar, met 

onder meer architecten en onderwijsspecialisten. 

De resultaten van hun bijeenkomsten zijn ge-

bundeld in een boekje over ‘de slimme school’ dat 

aan de gemeente gepresenteerd is. Het Meester-

werk zou moeten laten zien wat een slimme school 

inhoudt. Daarna raakte woningcorporatie Ymere bij 

de planvorming betrokken. 

Joop Baars, directeur projectontwikkeling voor 

Ymere, had twee doelen voor ogen met de slimme 

school. ‘De situatie in Almere was dat er 2 à 3000 

woningen per jaar bij werden gebouwd. Vooral 

laagbouw en dat levert een kinderrijk milieu. In die 

situatie heb je eigenlijk tijdelijke lokalen nodig om 

de piekbelasting te kunnen opvangen. Maar al die 

noodlokalen, dat ziet er niet uit. Verder kon het 

onderhoud aan de scholen beter geregeld.  

Dat vroeg tijd van directeuren en docenten terwijl 

die zich bezig zouden moeten houden met onder-

wijs. Die twee zaken wilden we oplossen.’

Voor het eerste punt, de behoefte aan tijdelijke 

extra ruimte, is een deel van de lokalen samen met 

de koopwoningen op de bovenverdieping gesi-

tueerd. Deze lokalen kunnen later, wanneer er 

minder kinderen in de wijk wonen, tot woningen 

worden omgebouwd. Om het probleem van onder-

houd op te lossen is Ymere na de ontwikkeling van 

het project eigenaar gebleven. Zo kan de school zich 

inderdaad concentreren op de leerlingen.

De architectenselectie en de architect
Marjon Mors van SVP Architectuur en Stedenbouw 

uit Amersfoort was al in de allereerste fase betrok-

ken bij de brainstormsessie die Heymans organi-

seerde. Ymere vroeg haar direct als architect, want 

het was duidelijk dat zij oog zou hebben voor de 

behoefte aan flexibiliteit en problemen rond het 

beheer. Daarnaast wilde Mors vooral ruimte schep-

pen voor de onderwijsvernieuwing die de school 

nastreeft. Het Meesterwerk moest een gebouw 

worden waar kinderen van 0–12 jaar zich in een 

doorlopende pedagogische lijn kunnen ontwikkelen.

Uitwerking van de opgave
ICS adviseurs, ook vertegenwoordigd in de 

brainstormgroep, heeft met de gebruikers een 

programma van eisen ontwikkeld. Het uitgangspunt 

daarbij was dat niet gebruikers, maar leeftijds-

groepen ruimten delen. Zo leren kinderen elkaar  

en het gebouw langzaamaan kennen. 

Mors heeft dat idee vertaald naar een ontwerp. 

‘Er werd al vanaf het begin gesproken over kinderen 

of leeftijdsgroepen met een eigen ‘huis’. Zo hebben 

wij het gebouw ook ontworpen, als vier huizen.’ Dit 

ruimtelijke model speelt ook weer in op de toe-

komst. Als er op den duur minder kinderen in de 

wijk zijn, is het mogelijk een huis af te stoten voor 

een andere functie, zoals een gezondheidscentrum. 

De huizen worden gescheiden door patio’s. Deze 

buitenruimten zorgen voor een royale daglicht-

toetreding en een eenvoudige oriëntatie in het 

gebouw. Een aantal patio’s is ingericht met door de 

kinderen gemaakte kunst. Een fungeert als verblijf 

voor kippen en cavia’s die door de leerlingen en 

ouders worden verzorgd. 

fotografie 

svp architectuur en  

stedenbouw
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  Slimme school het meesterwerk Almere

Gemeente  Almere

Locatie  El Grecostraat 171, Almere 

Opdrachtgever  Ymere Ontwikkeling, Amsterdam

Ontwerp  SVP Architectuur en Stedenbouw, Amersfoort

Programma  basisschool, kinderdagverblijf met peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 30 woningen en 

  6 schoolwoningen

BVO  7.830 m²

Start bouw  2000 

Oplevering  2005

Bouwsom  € 7.200.000

het bouwproces
Opdrachtgever, architect en gebruikers zijn het er 

over eens dat de samenwerking goed verliep. 

Daarbij hielp het feit dat de verschillende gebruikers 

elkaar al kenden en al een duidelijke visie hadden 

op het onderwijs. ‘De kern van deze brede school 

is bewust georganiseerd rond de peuterspeelzaal, 

de school en de kinderdagopvang. Vanuit één visie 

en één pedagogische aanpak. Daarnaast werken 

we met organisaties als de Kunstlinie, de 

bibliotheek en GGD; samenwerkingsverbanden die 

als een secundair netwerk in en rond de school zijn 

georganiseerd. Deze organisaties vormen een 

toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van 

kinderen, of bieden ondersteuning aan ouders en 

dat is een andere rol dan onze primaire taak, 

onderwijs en opvang’, aldus Job van Velsen, 

directeur van Het Meesterwerk.

Dat het proces toch een lange periode in beslag 

heeft genomen komt door de nieuwe financiële 

constructie. De woningbouwvereniging is eigenaar 

en beheerder, de gemeente is huurder.  

Mors noemt die vertraging een minpunt. ‘Het was 

absoluut geen conflictsituatie, maar het is wel 

vervelend. Als architect moet je het project steeds 

warm blijven houden.’

het gebruik
Van Velsen kan maar één ding noemen dat hij 

achteraf liever anders had gezien: ‘Een eigen 

gymzaal. Maar dat heeft te maken met normen, het 

aantal inwoners in de wijk.’ Hij vindt de woningen, 

waarvan een deel van de opbrengst is geïnvesteerd 

in de school, een aanwinst voor zijn organisatie. 

‘Het plaatst de school nog meer in de maatschappij, 

je zit letterlijk en figuurlijk tussen de bewoners.  

Er is sociale controle en er ontstaat interactie.’ 

Klein probleem is dat versterkte muziek draaien in 

de school niet gaat, omdat er dan geluidsoverlast 

ontstaat bij de bovenburen. 

Hoewel het opzetten van de nieuwe eigendoms-

constructie tijd vergde, is dit wel de moeite waard 

gebleken. De directe communicatie tussen school 

en ‘huurbaas’ is een voordeel. Het onderhoud is 

afgekocht in het huurcontract en de school heeft 

daar dus geen omkijken naar. Daarnaast is ook de 

beheerder in het contract opgenomen. Alleen de 

activiteitencoördinator wordt betaald met subsidie-

gelden van de gemeente. 

het resultaat
Het Meesterwerk is letterlijk een slimme school 

door de stapeling van functies, het in elkaar 

schuiven van de verschillende programma’s en de 

compacte, ruimtelijke opzet rond een aantal 

patio’s. Het intensieve grondgebruik biedt niet 

alleen financiële voordelen, maar brengt ook 

mensen dichter bij elkaar. Dat sluit goed aan bij de 

visie van het huidige schoolteam. (KH)
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Brede school De Archipel Almere 
De Archipel staat midden in de Almeerse Eilandenbuurt. Het project bestaat in feite uit twee gebouwen: 
het rode schoolgebouw en het naastgelegen zwarte schoolwoningengebouw. Het schoolgebouw biedt 
onderdak aan een basisschool, kinder- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een sporthal, de 
wijkbibliotheek, Kunstlinielokalen (cultureel kunstzinnige vorming) en het ‘Eilandenhuis’, een ontmoetings-
centrum voor de buurt. In het schoolwoningengebouw zijn veertien appartementen gebouwd boven 
twaalf schoollokalen. Wanneer het aantal kinderen in de buurt afneemt kunnen de lokalen eenvoudig 
omgebouwd worden tot woningen of bedrijfsruimten. De totstandkoming van De Archipel laat zich het 
best beschrijven als een proces van trial and error. Het is een van de eerste brede scholen die in Almere 
werd ontwikkeld: de verschillende partijen moesten dus pionieren.

De opdrachtgever en de opgave
Het initiatief voor de brede scholen kwam van de 

gemeente. Carry Verlare, vanuit de Bestuurscommis-

sie Openbaar Onderwijs verantwoordelijk voor het 

accommodatiebeheer van de openbare scholen, is 

bij het proces van al deze nieuwe scholen betrok-

ken geweest. ‘Wat men in de Eilandenbuurt voor 

ogen had, was een ‘educatief centrum’. Maar de 

inhoudelijke visie op zo’n centrum ontbrak. Om die 

reden werd een aantal partijen bij elkaar gezocht 

die daarover mee konden denken en mogelijke 

participanten bij elkaar konden brengen. Daaruit is 

de Startnotitie Brede scholen voortgekomen. 

Vervolgens is de - inmiddels opgeheven - Stichting 

Brede Almeerse Scholen opgericht, die de inhoude-

lijke begeleiding verzorgde.’ Na deze initiatieffase is 

Woningstichting GoedeStede als medeopdracht-

gever bij het project betrokken. Henk Klinkenberg, 

senior projectleider bij GoedeStede vertelt dat hij in 

eerste instantie vooral bezig is geweest met de 

financiële haalbaarheid van het project. Zo zijn de 

woningen aan het programma toegevoegd om de 

rest van het plan mede te financieren. Daarnaast 

was het zaak de verschillende programma’s van 

eisen scherp te krijgen en een eenduidig ruimtelijk 

programma te ontwikkelen, waarmee alle 

gebruikers konden instemmen. ‘De vraag was: wat 

gaan jullie delen, hoe gaan we de ruimte 

compartimenteren, hoe ga je het gebruiken?’ 

Klinkenberg zorgde ervoor dat die logistieke puzzel 

werd opgelost en door de architect kon worden 

vertaald naar een ruimtelijk ontwerp. 

Architect en architectenselectie
Op het moment dat GoedeStede erbij kwam, waren 

de participanten al bijeengebracht en was de 

architect, Spring Architecten uit Rotterdam, al 

geselecteerd. De selectie geschiedde in twee 

ronden, door middel van een meervoudige 

architectenselectie en een visiepresentatie. 

Architect Rinus Roovers had op het moment van de 

selectie (2000) als een van de weinige Nederlandse 

architecten al een brede school gebouwd  

(De Batavier, 1994). De lessen die hij uit dat project 

had getrokken waren ook nuttig voor GoedeStede, 

waarvoor dit de eerste brede school was.

Uitwerking van de opgave
De essentie van een brede school is volgens 

Roovers de multifunctionaliteit, het delen van 

functies. Dat heeft hij tot in het hart van het 

gebouw voelbaar willen maken. Rond de hoge 

centrale entreehal zijn de meeste gemeen-

schappelijke ruimten gesitueerd: het ‘Eilandenhuis’, 

de aula annex danslokaal, handvaardigheidlokalen, 

buitenschoolse opvang en de bibliotheek. Dit is het 

dynamische centrum van de Archipel.  

De lokalen voor de 650 kinderen en de sporthal 

hebben hun eigen plek, aan weerszijden van de 

hal. Met het oog op beheer is het grote gebouw 

onderverdeeld in vier afsluitbare compartimenten 

met elk een eigen ingang. 

het bouwproces
Een eerste vereiste bij een complexe opgave als een 

brede school, is volgens Henk Klinkenberg het 

opzetten van een goede projectorganisatie, met een 

stuurgroep (waarin de twee opdrachtgevers 

vertegenwoordigd waren), een gebruikersgroep 

(één  vertegenwoordiger per participant), een 

ontwerpteam (architect, installateur, constructeur) 

en één persoon die zorgt voor de dwarsverbanden 
fotografie 
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(Klinkenberg). ‘Een stuurgroep kan besluiten 

nemen als gebruikers en ontwerpers het niet eens 

kunnen worden. Anders is er geen voortgang.’

Een tegenvaller was, dat het programma niet op de 

locatie paste. Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor 

de kiss & ride zone die nodig is nu veel ouders hun 

kind met de auto naar school brengen. Om ruimte 

te maken moest een deel van de geplande 

woningbouw vervallen, daarmee viel echter ook 

een stuk financiering weg. Bovendien kostte het 

veel tijd om het plan aan te passen en vast te 

stellen, zodat het proces flinke vertraging opliep. 

Toch wisten de partners hun enthousiasme te 

bewaren.

het gebruik
Opvallend aan de school is, dat binnenwanden 

tussen de groepslokalen ontbreken; de klassen 

krijgen les in open ruimten. Het idee hierachter 

was dat de onderlinge samenwerking wordt 

gestimuleerd als leraren elkaar kunnen zien. Voor 

een deel werkt het ook zo. Volgens de leerkrachten 

is het mogelijk om door onderlinge afspraken het 

geluid zo te beheersen dat de klassen elkaar niet 

storen. Toch is er ook overlast. Voor de flexibele 

wanden die de school graag had gezien, was geen 

budget beschikbaar; het was of open, of dicht. 

Inmiddels is een vide toch dichtgezet en zullen er 

uiteindelijk een aantal extra tussenwanden 

geplaatst worden om de ruimten iets te verkleinen.

Pas laat kwam men erachter dat een beheerplan 

nodig was om het gebruik van het gebouw goed te 

regelen. Door gebrek aan ervaring heeft het na 

oplevering nog anderhalf jaar geduurd voordat er 

een beheerplan lag. Schooldirecteur Fred 

Molenberg noemt een beheerder essentieel voor 

het goed functioneren van een brede school, maar 

hiervoor was geen budget gereserveerd. 

Uiteindelijk is met subsidie van de gemeente en 

een eigen bijdrage van de participanten iemand in 

dienst genomen. De activiteitencoördinator wordt 

eveneens uit een gemeentelijke subsidie betaald. 

In dat opzicht blijft de Archipel zoals veel brede 

scholen in een afhankelijke positie. 

Ook uit details blijkt dat het een pionierproject is. 

Henk Klinkenberg kiest er in het vervolg voor om 

het verbruik van gas, water en elektra per 

gebruiker te meten. Geheel volgens de brede 

school gedachte werkt men bij de Archipel met 

meters voor het hele gebouw, zodat er een lastige 

verrekening moet plaatsvinden tussen de 

verschillende gebruikers. Reparaties en klein 

onderhoud verlopen via de meldingssystematiek 

van het Openbaar Onderwijs Almere. Zo neemt de 

gemeente ook de financiële administratie van de 

energielasten op zich neemt, ter ondersteuning van 

de beheercoördinator van De Archipel.

het resultaat
De Archipel is een kloek gebouw, opgetrokken uit 

no-nonsense materialen: robuuste houten 

kolommen met bouten die in het zicht zijn gelaten, 

schoon beton, glas en rode geprofileerde 

gevelplaten. Een gebouw dat zowel door zijn 

functie als door zijn verschijning een baken voor de 

buurt kan zijn. De school is tevreden, ook over de 

multifunctionele ruimten en de sporthal. In de 

ontmoetingsruimte worden koffieochtenden en 

cursussen georganiseerd. In de danslokalen en de 

sporthal vinden allerlei lessen en toernooien 

plaats. Na het oplossen van de aanloopproblemen 

begint De Archipel zijn buurtfunctie waar te 

maken. (KH)

  Brede school De Archipel Almere 

Gemeente  Almere 

Locatie  Maldivenweg 45, Almere

Opdrachtgever  gemeente Almere en Woningstichting GoedeStede

Ontwerp  Spring architecten, Rotterdam

Programma  basisschool, schoolwoningen, dubbele sporthal, kinderopvang, peuterspeelzaal, wijkbibliotheek

BVO  6.990 m² (excl. woningen)

Start bouw  maart 2003

Oplevering  januari 2005

Bouwsom  € 6.300.000 (excl. woningen)
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	 	 Clustervoorziening	De	Borg	Lelystad

Gemeente	 	 Lelystad

Locatie	 	 De	Pauwenburg	2,	Lelystad

Opdrachtgever		 gemeente	Lelystad

Ontwerp	 	 GAJ	Architecten,	Arnhem

Programma	 	 3	basisscholen,	kinderopvang,	gymzaal	en	3	speellokalen

BVO	 	 4.630	m²

Start	bouw	 	 juli	2004	

Oplevering	 	 juli	2005

Bouwsom	 	 €	4.400.000

	 	 Slimme	School	De	Compositie	Almere

Gemeente	 	 Almere

Locatie	 	 Chagallweg	10,	Almere

Opdrachtgever		 Heijmans	IBC	Bouw,	Almere

Ontwerp	 	 BDG	Architecten	Ingenieurs,	Almere

Programma	 	 2	basisscholen,	kinderopvang,	buitenschoolse	opvang,	peuterspeelzalen,		

	 	 sportzaal	en	kantoorruimten

BVO	 	 5.400	m²

Start	bouw	 	 april	2001

Oplevering	 	 oktober	2002

Bouwsom	 	 €	5.300.000	

fotografie 

boven: kees rutten

onder: bdg architecten ingenieurs almere

Projectdocumentatie
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Spilcentrum De Bennekel eindhoven 
In 2002 stemde de gemeenteraad van Eindhoven in met het plan om alle basisscholen in de stad om te 
vormen tot spilcentra: centra voor Spelen, Integreren en Leren die maximale ontwikkelingskansen bieden 
aan alle 0-12 jarigen. De kern wordt steeds gevormd door de basisschool en de peuterspeelzaal.  
Deze kern kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, volwasseneneducatie,  
een consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg. De behoeften in de buurt bepalen welke diensten aan de 
basisstructuur worden toegevoegd. 
Spilcentrum De Bennekel ligt in de gelijknamige Eindhovense wijk, één van de prachtwijken van minister 
Vogelaar, en behoort tot de vier centra die als eerste werden gerealiseerd,. De katholieke basisschool  
De Kameleon werd hiervoor verbouwd en uitgebreid zodat er nu plaats is voor een school met zeventien 
klassen, een kinderdagverblijf (Korein), een speelzaal (Peuterplaza), buitenschoolse en naschoolse opvang 
en onderzoeksruimten voor de GGD en schoolarts.

De opdrachtgever en de opgave
Opdrachtgever voor de vernieuwing van de school 

was het schoolbestuur Stichting Katholiek en 

Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven en 

omgeving (SKPO). In 2000 benaderde de gemeente 

de school met de vraag of ze spilcentrum zou 

willen worden. De school zou een voorbeeldfunctie 

krijgen binnen Eindhoven. De Kameleon werkte in 

die tijd al aan het tegengaan van onderwijsachter-

standen door middel van een leerlingvolgsysteem. 

In dit kader waren er al goede contacten met de 

peuterspeelzaal, het schoolmaatschappelijk werk, 

de bibliotheek en met buurtbrigadiers. 

Daarnaast had de school ook een eigen zorgteam 

om kinderen met cognitieve en sociale problemen 

te kunnen begeleiden. Gezien deze ervaring werd 

de school gevraagd om met de andere partijen een 

pedagogisch plan op te stellen. Bij de verbouwing 

van De Kameleon zou het pedagogische plan als 

startpunt dienen en niet de klassieke huisvestings-

behoefte. 

De architectenselectie en de architect
In april 2002 nam het bestuur van de basisschool 

contact op met AKROS onderwijsbureau, een 

organisatie die ondermeer bij huisvestingsvragen 

ondersteuning biedt. Het SKPO bestuur en AKROS 

schakelden KdV architectuur uit Eindhoven in.  

Dit bureau heeft veel ervaring met scholenbouw en 

SKPO had al bij diverse andere projecten met hen 

samengewerkt. 

Uitwerking van de opgave 
De eerste schetsen uit 2002 waren gebaseerd op 

een globaal programma van eisen dat grof de 

ruimtebehoefte verwoordde. Deze bestonden uit 

het vervangen van noodlokalen door een vast 

gebouw waarin ook plaats moest zijn voor een 

peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. In de 

periode 2003-2004 werd door de gemeente de 

financiële onderbouwing voor de realisatie van 

Spilcentra uitgewerkt. Twee jaar later werd het 

project weer opgestart. 

het bouwproces
De opdrachtgever (SKPO) werd in het bouwproces 

vertegenwoordigd door AKROS, die zowel op 

financieel gebied als op bouwmanagementniveau 

volmacht gedelegeerde was. De gebruikers (de 

basisschool, de peuterspeelzaal, kinderdagopvang-

organisatie Korein en de GGD) maakten deel uit 

van het planteam dat maandelijks bijeen kwam.  

In de planteamvergaderingen werd uitvoerig 

gesproken over de gemeenschappelijke ruimtes en 

de wens het interieur eenheid, samenhang en rust 

te laten uitstralen. De directie van de basisschool 

zat daarnaast ook aan bij de maandelijkse bouw-

vergaderingen met de architect, de aannemer en 

de gedelegeerde opdrachtgever. Eind 2005 startten 

de bouwactiviteiten, die gefaseerd plaatsvonden 

om het onderwijs zo min mogelijk te storen. In 

2007 werd het spilcentrum officieel in gebruik 

genomen.

fotografie 

arthur bagen
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  Spilcentrum De Bennekel eindhoven 

Gemeente  Eindhoven 

Locatie  Bennekelstraat 135, Eindhoven

Opdrachtgever  Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. (SKPO)

Ontwerp  KdV architectuur, Eindhoven

Programma  uitbreiding basisschool met 9 groepen en een speellokaal, 2 peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, jongeren

  ontmoetingsruimte, GGD en ruimten voor naschoolse activiteiten. Inpassing van de bestaande gymzaal en renovatie van de bestaande school

BVO  2.600 m² (nieuwbouw)

Start bouw  januari 2006

Oplevering  december 2006 (incl. renovatie mei 2007)

Bouwsom  € 2.550.000

het gebruik
De Bennekel bestaat nu uit een de gerenoveerde 

oude basisschool die dateert uit de jaren dertig van 

de vorige eeuw en een nieuw gebouw van twee 

verdiepingen. De nieuwbouw loopt nagenoeg 

evenwijdig aan het oude schoolgebouw. Het oude 

gymlokaal, dat los stond van de oude school, is in 

de nieuwbouw opgenomen; het vloerpeil van de 

gymzaal is daardoor maatgevend voor de begane 

grond van de nieuwbouw. De oud- en nieuwbouw 

worden aan de oostzijde op de eerste verdieping 

met elkaar verbonden door een overdekte, glazen 

loopbrug. Een tweede corridor verbindt op de 

begane grond de twee bouwdelen met elkaar.  

De ruimte tussen deze verbinden is ingericht als 

schoolplein. Aan de andere zijde van de 

verbindingsgang is een besloten speelplein voor de 

jongere kinderen.  

In het oude schoolgebouw bevinden zich acht 

klaslokalen en de kantoorruimtes, waarvan er één 

groot genoeg is om ook als spreekkamer voor 

onder andere de schooldokter dienst te doen.  

Op de zolderverdieping bevindt zich de teamkamer 

voor alle medewerkers en docenten van het spil-

centrum. In de nieuwbouw zijn klaslokalen, de 

gymzaal, de ruimten voor de buitenschoolse en 

naschoolse opvang als ook het kinderdagverblijf en 

de peuterspeelzaal ondergebracht. De laatste twee 

zijn ruimtelijk geïntegreerd in het spilcentrum en 

hebben geen eigen entree vanaf de openbare weg.

Door in de nieuwbouw de verkeersruimten over 

elkaar te projecteren heeft de architect overruimte 

weten te creëren. Dit resulteerde in een multi-

functionele zone waar alle gebruikers van het 

spilcentrum - kinderen, ouders en medewerkers - 

dagelijks komen. De zone kan door middel van 

schuifwanden worden verkleind of vergroot door 

het speellokaal en of de gymzaal erbij te 

betrekken. Vieringen als kerst of carnaval vinden 

hier plaats. In de zone staan vijf fel gekleurde 

huisjes, die gebruikt worden als kantoor, werk-

ruimte, keuken, koffiehoek, opslag en wasruimte 

voor de peuterspeelzaal en voor het kinderdag- 

verblijf. 

KdV architectuur ontwierp zowel het gebouw als 

het interieur en was ook bij de inrichting 

betrokken: meubels als garderobekasten zijn 

geïntegreerd, materialisatie en kleurgebruik zijn 

uniform waardoor het onderscheid tussen 

oudbouw en nieuwbouw zo veel mogelijk wordt 

opgeheven.

het resultaat
De Bennekel behoort tot de vier eerste 

gerealiseerde spilcentra  (uiteindelijk zullen er 

vijftig moeten komen) in Eindhoven. Door het extra 

budget dat beschikbaar was gesteld voor dit pilot-

project en het gunstige aanbestedingsklimaat kon 

een heel bijzonder centrum worden gerealiseerd. 

Om diezelfde redenen kan De Bennekel niet model 

staan voor de vervolgprojecten. Voor hen zal het 

financieel lastiger worden, omdat onderwijs-

budgetten altijd achterlopen bij de ontwikkeling 

van de bouwkosten. Eric Bressers, die als 

gedelegeerde van de opdrachtgever optrad, 

waarschuwt dat verwachte economische voordelen 

van spilcentra, zoals goedkoper beheer, alleen te 

realiseren zijn wanneer dat in een vroege fase van 

het bouwproces wordt geregeld. En dat gebeurt in 

de praktijk zelden of nooit. De pedagogische 

voordelen van samenwerking staan niet ter 

discussie, de vraag is wel of samenwerking 

afgedwongen kan worden door organisaties bij 

elkaar in één gebouw te zetten. Niek Reesink van 

De Kameleon is hier stellig over: ‘een spilcentrum 

kan je pas worden als je het al bent.’ (MvdB) 
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mFC De Veste helmond
Brandevoort is een door Krier Kohl Architekten ontworpen stadsuitbreiding ten westen van Helmond.  
Bij het opstellen van de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden lieten zij zich 
inspireren door oude (Brabantse) stadjes en dorpjes. Het resultaat: kronkelende straatjes en 
historiserende baksteen architectuur.  
In het centrum van Brandevoort ligt multifunctioneel centrum (MFC) De Veste. Het complex bestaat uit 
een verdiepte parkeergarage met daarop woningen, sociaal-cultureel centrum ’t Brandpunt (bestaande 
uit een café, een grote theaterzaal, kleinere zaaltjes voor cursus- en recreatieactiviteiten en een 
sporthal), kinderdagverblijf Vestein, peuterspeelzaal Jip en Janneke en openbare basisschool Brandevoort.

De opdrachtgever en de opgave
Opdrachtgever voor MFC De Veste was de 

gemeente Helmond. In het centrum van 

Brandevoort wilde zij een gemeenschapscentrum 

en school bouwen. De gemeente had niet de 

ambitie om in het MFC een brede school te 

realiseren, maar hoopte wel dat het clusteren van 

voorzieningen de onderlinge samenwerking zou 

versterken. Ook bij het bestuur van de nieuw 

opgerichte basisschool Brandevoort leefde het 

concept brede school niet. Adjunct-directeur 

Marcel Wijgergangs omschrijft de huidige situatie 

als een school met brede ideeën in een multi-

functioneel gebouw.  

De eerste gesprekken tussen de gemeente en het 

schoolbestuur vonden plaats in 1999. Een bouw-

managementbureau kreeg de opdracht om samen 

met de toekomstige huurders een programma van 

eisen op te stellen. Complicerende factor was dat 

men moest werken vanuit niet bestaande 

structuren - de organisaties waren net opgericht of 

in oprichting. Tijdens de gesprekken bleek dat men 

belangstelling had in de mogelijkheid om van 

elkaars ruimten gebruik maken, maar men wenste 

ook een eigen entree. Er ontstonden vragen over 

gebruik en verantwoordelijkheden van gedeelde 

ruimten, waar niemand op dat moment een 

antwoord op had. 

Een herziening van het programma van eisen was 

nodig nadat het MFC een andere locatie kreeg 

toebedeeld. Dat vroeg om nieuw overleg met alle 

betrokken. In de loop van de jaren werd ook de 

prognose over het verwachte aantal leerlingen 

voor de basisschool herhaaldelijk bijgesteld. 

Uiteindelijk besloot de gemeente tot de bouw van 

twintig lokalen.  

 

De huurders van het MFC waren bang dat een 

relatief groot deel van het budget gebruikt zou 

worden om de façade van het complex 

architectonisch te laten aansluiten op de om-

ringende bebouwing. Met het oog op aanvullende 

financiering voegde de gemeente 34 woningen toe 

aan het programma. De gemeente werd ook 

opdrachtgever van deze woningen. In een later 

stadium zijn ze door de aannemer overgenomen.

De architectenselectie en de architect
De architectenselectie vond plaats door middel van 

een Europese aanbesteding. Een tiental architecten 

bureaus werd uitgenodigd om zich te presenteren, 

waarna drie bureaus een visiepresentatie mocht 

geven. KOW architecten uit Den Haag werd in 2003 

de opdracht gegund. Het bureau realiseerde eerder 

in Brandevoort op verschillende locaties woningen 

en een appartementcomplex en had in Spijkenisse 

een multifunctioneel centrum gebouwd. 

Uitwerking van de opgave
Het programma van eisen dat was opgesteld ten 

behoeve van de Europese aanbesteding was te 

abstract en niet goed bruikbaar, aldus architect 

Hans Kaashoek. Uit het stuk bleek dat de 

gebruikers goed wisten wat ze niet wilden, maar 

verwoorden ze niet wat ze wel wilden. Dit deel van 

het voortraject moest daarom voor een derde keer 

worden overgedaan. Omdat werd gesproken met 

gedelegeerden van de gebruikersgroep die geen 

duidelijk mandaat hadden van de groep die ze 

vertegenwoordigden werd er veel tijd besteed aan 

overleg zonder dat dit vaak tot concrete resultaten 

leidden, aldus Kaashoek. Op het moment dat het 

programma van eisen definitief was vastgesteld, 

werd het plan in een jaar tijd uitgewerkt. 
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het bouwproces
Medio 2004 werd het project aanbesteed.  

Een extern bureau werd ingehuurd om het bouw-

management te voeren en was gedelegeerde van 

de opdrachtgever. Volgens Hans van Horne van de 

gemeente Helmond is het bouwproces goed 

verlopen ondanks de lastige besluitvorming en het 

voortschrijdend inzicht tijdens de planvorming. 

Onverwachte bezwaren op de vergunningen 

zorgden voor vertraging, in maart 2005 kon uit-

eindelijk met de daadwerkelijke uitvoering worden 

begonnen. Het gehele complex is vervolgens in 

anderhalf jaar tijd gebouwd en werd in augustus 

2006 opgeleverd. 

het gebruik
KOW heeft de opgave voor het MFC geïnterpreteerd 

als een stad in een stad. De wat grillige rooilijnen 

zijn gedicteerd door het stedenbouwkundig plan. 

De verschillende programmaonderdelen zijn als 

een ring rond het schoolplein gelegd. 

Architectonisch lijkt het complex door toeval in de 

tijd te zijn ontstaan. Met uitzondering van het 

waagachtige gebouw (de sporthal) en de toren 

(de ontsluiting voor enkele appartementen) bestaat 

er geen relatie tussen de façade en de functies die 

zich daarachter bevinden.  

Doordat de huurders zelfstandig wilden opereren, 

hebben zij ieder een eigen entree aan de straat-

zijde gekregen. De entree van basisschool Brande-

voort ligt aan een voorplein. Via de centrale hal 

verspreiden de kinderen zich door het gebouw. 

Hoe ouder de leerlingen, hoe hoger hun klaslokaal 

zich in het drie verdiepingen tellend gebouw 

bevinden. De lokalen zijn met uitzondering van de 

derde verdieping gelegen aan weerszijde van 

gangen die door de grillige grondvorm van het 

complex nergens lang en recht zijn. Voor kleur-

stelling van de school diende Van Goghs schilderij 

Zonnebloemen als referentie. Het resulteerde in 

een heldere kleurstelling met veel geel, rood en 

oranjetinten. 

De school is op een cascoachtige manier 

ontwikkeld: grote overspanningen en een lichte 

invulling. Toekomstige wijzigingen van functie of 

gebruik kunnen hierdoor zonder ingrijpende 

bouwkundige aanpassingen worden gerealiseerd.  

Hoewel de architect mogelijkheden voor de 

huurders heeft gecreëerd om in de toekomst 

ruimten te delen, wordt nu alleen de kleine 

theaterzaal gebruikt door zowel de school als het 

sociaal cultureel centrum, de sporthal en de grote 

theaterzaal worden door de basisschool gehuurd. 

Onderzocht wordt hoe het sociaal cultureel 

centrum en de school beide gebruik kunnen maken 

van het handenarbeidlokaal, de alarminstallatie 

staat het delen van de ruimte nu nog in de weg. 

het resultaat
Hoewel alle betrokken tevreden zijn over het 

resultaat, concludeert de architect dat het proces 

niet compact en strak genoeg was omschreven met 

als gevolg veel tijdverlies. De gemeente wijdt dit 

aan lastige besluitvormingstrajecten met huurders 

die door voortschrijdend inzicht tijdens de bouw 

met aanvullende wensen zijn gekomen. Adjunct-

directeur Wijgergangs stelt het zou het proces 

zeker eenvoudiger zou zijn verlopen wanneer dat 

de huurders vooraf een pakket van wensen hadden 

moeten opstellen. (MvdB)

   
  mFC De Veste helmond

Gemeente  Helmond 

Locatie  De Plaetse, Helmond

Opdrachtgever  gemeente Helmond

Ontwerp  KOW, Den Haag

Programma  34 woningen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, basisschool, sociaal cultureel  

  centrum, sportcomplex, schoolplein en verdiepte parkeergarage  

BVO  17.307 m²

Start bouw  2003-2006 

Oplevering  augustus 2006

Bouwsom  € 7.000.000

fotografie 

ronald schlundt bodien
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Wijkhuis Brede school De Fonkel 
helmond 
Het oostelijke deel van de Helmondse binnenstad ondergaat momenteel een herstructureringsoperatie 
waarbij grote aantallen kleine, verouderde huurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwe grotere koopwoningen. Gelijktijdig wordt ook de openbare ruimte verbeterd en vernieuwd. 
Het vernieuwingsproces moet leiden tot een pluriforme bevolkingssamenstelling in dit deel van de stad. 
Wijkhuis De Fonkel werd als een van de eerste projecten gerealiseerd. Het programma omvat niet alleen 
een basisschool, kinderdagverblijf, na- en buitenschoolse opvang en sportzaal, maar ook een wijk-
centrum met café, tienerruimte, ontmoetingsruimten, toneelzaal en kantoorruimten. De Fonkel moet het 
centrale, laagdrempelig, ontmoetingspunt zijn voor alle bewoners uit de buurt.

De opdrachtgever en de opgave
Het initiatief voor de Fonkel kwam van de 

gemeente Helmond. Eind jaren negentig werd door 

de gemeente besloten dat zij kinderen in de 

binnenstad meer wilde bieden dan alleen een 

school. Ook wilde ze de sociale cohesie in dit deel 

van de stad vergroten: er waren op dat moment 

twee peuterspeelzalen, drie buurthuizen - ieder 

voor een andere nationaliteit, en een 90% zwarte 

school. De ambities van de gemeente waren hoog, 

de brede school moest een impuls geven aan de 

wijkvernieuwing. Daarom maakte zij extra man-

kracht vrij om meer sturing vanuit de gemeente 

mogelijk te maken. Eind 2001 was de financiering 

van De Fonkel zo goed als rond. Samen met de 

afdeling Vastgoed van de gemeente Helmond, 

Stichting Welzijn Helmond, het kinderdagverblijf, 

vereniging Wijkbeheer en de katholieke basis-

school werd een programma van eisen opgesteld. 

De architectenselectie en de architect
Twintig architectenbureaus werden uitgenodigd 

een bureaupresentatie te geven, waarna twee 

bureaus een visiepresentatie gaven. Begin 2002 

kreeg Frencken Scholl Architecten uit Maastricht, 

een bureau met veel ervaring in het ontwerpen van 

brede scholen, de opdracht. Architect Peter Scholl 

is van mening dat een architect met zijn ontwerp 

sturend kan werken en kan prikkelen bij het 

realiseren van nieuwe onderwijsconcepten of 

onderwijskundige ideeën. Het is daarom wenselijk 

de ontwerper in een vroeg stadium van het proces 

in te schakelen, dus voordat het programma van 

eisen wordt opgesteld. 

Uitwerking van de opgave en 
bouwproces
Tijdens het ontwerpproces was er nauwe 

samenwerking tussen de architecten, de gemeente 

en de toekomstige gebruikers, er was geen extern 

bouwmanagementteam bij het proces betrokken. 

De betrokkenen kwamen twee keer per maand 

samen om alles te bespreken. Ondanks het feit dat 

dit veel van hen vroeg, werd voorkomen dat zij 

voor onvoldongen feiten kwamen te staan.  

De gebruikers hadden een grote invloed op de 

inrichting van het gebouw. Zo wilde de directeur 

van basisschool De Vuurvogel graag deuren tussen 

de lokalen om parallelonderwijs mogelijk te 

maken. In samenspraak met de architect hebben 

de gebruikers de kleurstelling, de stoffering en het 

meubilair bepaald. Al het meubilair in De Fonkel is 

ingekocht bij één leverancier zodat korting kon 

worden afgedwongen, terwijl daardoor het 

interieur ook eenheid en rust uitstraalt.  

Tijdens vergaderingen sprak men eveneens over de 

samenwerking tussen de verschillende gebruikers 

nadat het gebouw opgeleverd zou zijn. De bouw 

startte in 2003 , de school werd juli 2005 

opgeleverd. 

het gebruik
Van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds kunnen 

kinderen in De Fonkel terecht voor tal van 

activiteiten. Het wijkcentrum is geopend van 11.00 

tot 23.00 uur. Basisschool De Vuurvogel werkt 

nauw samen met de medewerkers van het kinder-

dagverblijf Up to Four en de jeugdwerkers. Samen 

met hen worden programma’s gemaakt voor 

fotografie 

arjen schmitz,  

frencken scholl
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  Wijkhuis Brede school De Fonkel helmond 

Gemeente  Helmond

Locatie  Pastoor van Leeuwenstraat, Helmond

Opdrachtgever  gemeente Helmond

Ontwerp  Frencken Scholl architecten, Maastricht

Programma  basisschool, kinderdagverblijf, na- en buitenschoolse opvang, sportzaal, wijkcentrum met café, tienerruimte, ontmoetingsruimten, toneelzaal  

  en kantoorruimten

BVO  4.900 m²

Start bouw  mei 2004

Oplevering  juli 2005

Bouwsom  € 7.840.000

naschoolse opvang en activiteiten georganiseerd 

die plaats vinden in de vakantieperiodes.  

De peuters maken gebruik van de speelruimte in 

de basisschool om de latere overgang naar de 

basisschool zo klein mogelijk te maken.

Illustratief voor de goede samenwerking is de 

wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Er is één 

personeelsruimte waar zowel de medewerkers van 

het wijkcentrum, de buurtconciërge, de onder-

wijzers en medewerkers van de brede school, als 

de medewerkers van jeugdzorg koffie drinken en 

lunchen. De verschillende gebruikers van het pand 

beheren ieder bepaalde ruimten die ze kosteloos 

van elkaar kunnen gebruiken. Zo beheert de 

basisschool de computerruimte, die het wijk-

centrum ook gebruikt voor cursussen. Het wijk-

centrum op zijn beurt beheert het handenarbeid-

lokaal dat ook door de basisschool wordt gebruikt. 

Het grote theater wordt door de school gebruikt bij 

vieringen als carnaval en kerst. De ruimten worden 

ook verhuurd aan derden, bijvoorbeeld aan het 

ROC. Op vrijdagmiddag gebruikt de kaartclub het 

café.  

De flexibiliteit in gebruik is mogelijk doordat er 

ruimten zijn van verschillende grootte, waardoor 

ook weer verschillende functies gecombineerd 

kunnen worden. In de basisschool loopt een brede 

trap van de begane grond naar de eerste 

verdieping. De ruimte aan de voet van de trap kan 

deels door een schuifwand worden afgesloten.  

Zo dient de ruimte als speelplek voor de laagste 

groepen. Wanneer de schuifwand open is, wordt 

de ruimte een podium en de trappen een tribune. 

Hier worden kleine voorstellingen gegeven en hier 

vindt de weekafsluiting plaats. 

Het schoolplein is door de hele buurt te gebruiken. 

Het grote schoolhek, een kunstwerk van Geert 

Koevoets, gaat om half vijf dicht, het kleinere hek 

aan de andere zijde blijft open tot de buiten-

schoolse opvang sluit.  

De Fonkel is eigendom van de gemeente en wordt 

geleid door een dagelijks bestuur waarin mensen 

zitten die geen relatie hebben met de huurders van 

het gebouw. Daarnaast is er een commissie waarin 

de vier participanten (Vuurvogel, Up to four, SWH 

en vereniging Wijkbeheer) zitting hebben en waar 

vooral wordt gesproken over praktische zaken. 

Tegelijkertijd is er veel informeel overleg in de 

koffiekamer en in de wandelgangen. 

het resultaat
De twee bouwlagen van De Fonkel volgen de 

bestaande bebouwingsgrenzen, de donkere bak-

steen en de detaillering sluiten aan op de vroeg 

twintigste eeuwse bebouwing in de omgeving.  

Met het schoolplein en het voorplein van het wijk-

centrum zijn nieuwe buitenruimtes ontstaan.  

De brede school en de sportzaal bevinden zich in 

een U-vormig gebouw dat het schoolplein omsluit. 

Het wijkcentrum is hier tegen aan geplaatst, een 

verbijzondering is het ovale volume van de toneel-

zaal. Ondanks de programmatische scheiding 

lopen de brede school en het wijkcentrum 

ruimtelijk naadloos in elkaar over. Het succes van 

een multifunctionele gebouw valt of staat bij het 

gebruik. In dit geval werd tijdens de planvorming 

de basis gelegd voor een breed gedragen ontwerp 

waar iedereen enthousiast over was. Dat is een 

ideaal vertrekpunt. Daarnaast is het belangrijk dat 

de gebruikers weten wat kan en mag. ‘Soms gaat 

er iets mis, maar daar leer je van’, aldus school-

directeur Jacques van Nunen. Het bijzondere 

ontwerp en de enthousiaste gebruikers vormen 

dan ook de basis van het succes van De Fonkel. 

(MvdB)
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Antonius Abt ’s-hertogenbosch 
Een schoolbestuur als bouwheer en een architect die nog nooit eerder een school had gebouwd, het 
vormde misschien wel de sleutel tot het welslagen van het project dat in 2004 werd genomineerd voor de 
scholenbouwprijs. Jenaplanschool Antonius Abt is de enige basisschool in Haverleij, een stadsuitbreiding 
van ‘s-Hertogenbosch. Verdeeld over negen kastelen en Slot Haverleij zijn op 225 hectare circa duizend 
woningen gebouwd. Antonius Abt ligt aan het centrale plein van Slot Haverleij. De brede school biedt 
ruimte aan buitenschoolse opvang, een particulier kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en de Jenaplan-
school Antonius Abt.

De opdrachtgever en de opgave
De Jenaplanschool was gehuisvest in school-

woningen en noodlokalen in het nabij gelegen 

Bokhoven. Toen het schoolbestuur in 1996 hoorde 

van de plannen om in Slot Haverleij een school te 

bouwen, verzocht zij de gemeente deze school te 

mogen ontwikkelen en betrekken. De gemeente 

stemde toe waardoor het schoolbestuur de formele 

opdrachtgever werd. Op haar beurt delegeerde het 

bestuur het opdrachtgeverschap aan een bouw-

commissie onder andere bestaande uit school-

directeur Antoon van de Ven en Thérèse Mol, 

moeder van twee leerlingen, die werkzaam was bij 

een adviesbureau voor scholenbouw. Ook Stichting 

Peuterspeelzalen ’s-Hertogenbosch, Kanteel 

Kinderopvang en kinderdagverblijf Dribbel - een 

particulier initiatief van de heer en mevrouw Van 

Rooij, werden bij de planvorming betrokken. 

De architectenselectie en de architect
De opdrachtgever stelde samen met de 

ontwikkelaar van Slot Haverleij een architecten-

lijstje samen met daarop de namen van zes 

bureaus die in het Slot bouwden. De bouw-

commissie bezocht van ieder bureau een aantal 

projecten. Zij  werd overtuigd door crematorium 

Daelwijck in Utrecht van het Delftse architecten-

bureau Molenaar & Van Winden. Dat dit architecten-

bureau geen ervaring had in scholenbouw was 

geen bezwaar, het werd zelfs als een voordeel 

ervaren, redenerend dat de architect niet met 

standaard scholenarchitectuur zou komen.  

De aannemer had wel ervaring met scholenbouw. 

Ter begeleiding van het bouwproces huurde de 

opdrachtgever een bouwmanagementbureau in.

Uitwerking van de opgave
Voorafgaande aan het opstellen van een 

programma van eisen bezocht de bouwcommissie 

een groot aantal scholen. De kennis die hiermee 

werd opgedaan, samen met de uitgesproken 

didactische visie van het Jenaplan, resulteerde in 

het opstellen van een sfeerbeeld. Het programma 

van eisen werd niet uitgedrukt in vierkante meters 

maar in woorden waarin werd omschreven hoe 

men zich de sfeer en het gebruik van de school 

voorstelde. 

De stedenbouwkundige en architectonische 

randvoorwaarden, die Krier Kohl Architekten 

samen met Sjoerd Soeters opstelde voor Slot 

Haverleij, zijn door de architecten vertaald in een 

langgerekt U-vormig gebouw met burchtachtige 

referenties op de voorgevel. De hoofdentree van de 

school bevindt zich aan het centrale plein, in het 

midden van het gebouw.  

Deze Jenaplanschool gaat uit van een school in een 

school. Op iedere verdieping van het drie 

verdiepingen hoge gebouw  bevinden zich twee 

kleine scholen, ieder met drie lokalen - één voor 

de onderbouw, één voor de middengroep en één 

voor de bovenbouw. Deze drie lokalen liggen aan 

een collectieve ruimte. Ieder cluster biedt plaatst 

aan ongeveer tachtig leerlingen. Er is gekozen voor 

lokalen met minimale afmetingen waardoor meer 

ruimte over bleef voor de collectieve ruimte, die 

door de onderwijzers zelf zijn ingericht.  

De kinderopvang en de peuterspeelzaal zijn 

ondergebracht in beide vleugels. 

het bouwproces
Toen men in 1999 het project startte werd op basis 

van gemeentelijke prognoses uitgegaan van een 

basisschool met negen groepen. De prognoses zijn 

een aantal keer bijgesteld en vlak voor aanvang 
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van de bouw was het aantal groepen opgelopen tot 

18. In zijn ontwerp had de architect de mogelijk-

heid opgenomen om de school uit te breiden met 

een extra verdieping. Hierdoor kon het ontwerp 

relatief eenvoudig nog op het laatste moment 

worden aangepast.  

Door vertraging in de ontwikkeling van Slot 

Haverleij werd het kinderdagverblijf min of meer 

gedwongen een eigen weg te kiezen. Molenaar & 

Van Winden ontwierp een losstaand gebouwtje 

aan het speelplein waardoor Dribbel een jaar 

eerder in gebruik kon worden genomen, Antonius 

Abt werd uiteindelijk in 2004 opgeleverd. Na de 

oplevering heeft het schoolbestuur het economisch 

en juridisch eigendom van het gebouw over-

gedragen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

het gebruik
Achter de hoofdingang bevindt zich een ruime hal, 

hier staan lange tafels met stoelen en een koffie-

trolley. Het is een uitnodiging aan ouders om op 

informele wijze met elkaar en met onderwijzers in 

contact te treden. Gelijktijdig is de hal ook het 

knooppunt van het gebouw, waar onder meer de 

kamer van de directeur en de kamer van de 

conciërge op uit komen. Aan weerszijde van de hal 

liggen twee trappenhuizen die de verdieping 

ontsluiten.  

In het midden van het gebouw ligt op de tweede 

verdieping de aula met podium, hier worden de 

weekafsluitingen gehouden. De ruimte doet tevens 

dienst als gymzaal voor de jongste leerlingen. 

Een verdieping hoger bevindt zich de mediatheek. 

Het aantal leerlingen overtreft iedere verwachting. 

Als gevolg hiervan wordt er geschipperd met de 

ruimte en worden lokalen door de verschillende 

gebruikers aan elkaar in onderhuur gegeven. 

Door de krap bemeten bouwenveloppe is het 

schoolplein aan de achterzijde van de school te 

klein voor het huidige aantal leerlingen.  

De bovenbouw speelt nu, niet tot tevredenheid van 

alle omwonenden, op het grote plein voor de 

school of trekt het nabijgelegen buitengebied in. 

het resultaat
Terugkijkend op het proces, had schooldirecteur 

van de Ven eigenlijk wel een nog multifunctioneler 

gebouw gewild met bijvoorbeeld ruimten voor een 

muziekschool of huiswerkbegeleiding. Bij de 

onderdelen waar de gemeente beslist, zoals de 

vestiging van een muziekschool, oordelen Van de 

Ven en Mol over hun rol als opdrachtgever dat ze 

standvastiger hadden moeten zijn.

Na het ontwerp van Antonius Abt heeft het 

architectenbureau geen andere school meer 

ontworpen. Niet uit principe, maar nieuwe 

opdrachten hebben zich nog niet aangediend.  

Wel vraagt projectarchitect Joris Molenaar zich af 

waarom de budgetten voor scholenbouw zo laag 

zijn in een rijk land als Nederland en waarom er 

nauwelijks budget beschikbaar is voor het 

interieur. Ook op het gebied van esthetiek, 

verfijning en kwaliteit zou een school een opvoed-

kundige taak moeten hebben stelt hij. Doelend op 

de vele noodlokalen die Nederland rijk is merkt hij 

op:’Hoe kan een kind een gevoel van waarde 

ontwikkelen als het opgroeit in een kartonachtige 

doos?’ (MvdB)

  Antonius Abt ’s-hertogenbosch (excl. kinderdagverblijf Dribbel)

Gemeente  ’s-Hertogenbosch 

Locatie  Oberon 17, ’s-Hertogenbosch

Opdrachtgever  Bestuur Jenaplanschool Antonius Abt (mede namens Stichting Peuterspeelzalen ’s-Hertogenbosch en  

  Kanteel Kinderopvang) en de heer en mevrouw Van Rooij (Kinderdagverblijf Dribbel)

Ontwerp  Molenaar & Van Winden architecten, Delft

Programma  basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

BVO  2.700 m²

Start bouw  1999-2002 

Oplevering  voorjaar 2004

Bouwsom  € 3.200.000

   

fotografie 

theo baart
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Breed,
breder,
breedst
Brede scholen
inNederland
Nationaal
Onderwijsmuseum
Rotterdam
48.11.2007
—
9.11.2008

www.onderwijsmuseum.nl

Brede schoolMalburgenWest, Arnhem,
Architectuurstudio HermanHertzberger, 2007

Brede school Nesselande, Rotterdam,
Cita architecten, 2004

Vensterschool Oosterpark, Groningen,
Onix, 1998

Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk,
Groningen, Atelier Pro, 2000

Brede school DeWaterlelie, Leidschendam-Voorburg,
VVKHarchitecten, 2006

Brede school Hoge Veld, DenHaag,
Mecanoo, 2004

Brede school DeMatrix, Hardenberg,
ArchitectenbureauMarlies Rohmer, 2007

Horizonschool Het Noorderlicht, Oss,
Leijh Kappelhoff Seckel van denDobbelsteen
architecten, 2003

Brede islamitische school El Amien, Amsterdam,
Frencken Scholl Architecten, 2005

(advertentie)



  Saltoschool De Driestam eindhoven

Gemeente  Eindhoven

Locatie  Schoenmakerstraat 2, Eindhoven

Opdrachtgever  Salto schoolbestuur Eindhoven

Ontwerp  Architecten-en-en, Eindhoven

Programma  16 klaslokalen, 2 speellokalen, 1 aula en algemene ruimten

BVO  2.280 m²

Start bouw  juni 2006

Oplevering  juli 2007

Bouwsom  € 1.955.000

  mFC De magneet Veghel

Gemeente  Veghel

Locatie  De Dintel 2, Veghel

Opdrachtgever  gemeente Veghel

Ontwerp  Bonnemayer Architecten, Uden

Programma  basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, wijkgebouw, sportzaal

BVO  3.460 m²

Start bouw  mei 2005 

Oplevering  mei 2006 

Bouwsom  € 1.446.000 

  Brede school Oude Landen Nuenen

Gemeente   Nuenen

Locatie   Ouwelandsedijk, Nuenen

Opdrachtgever  Woningbouwvereniging Helpt Elkander

Ontwerp  KDV architectuur

Programma  basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

BVO  3.650 m²

Start bouw  2002

Oplevering  oktober 2004

Bouwsom  € 2.700.000

fotografie 

boven: arthur bagen

midden: sebastiaan smeur

onder: rené weterings
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mFC De Goese Polder Goes  
Twee scholen en een wijkcentrum in de wijk Goese Polder spraken eind jaren negentig de wens uit 
samen te gaan in een brede school. De nieuwe school zou een belangrijke impuls moeten geven aan deze 
wijk uit de jaren zeventig, waar zich in toenemende mate problemen met jongeren voordeden.  
De gemeente Goes omarmde het initiatief en startte met enthousiasme het voorbereidingstraject. 
Uiteindelijk werd de brede school een breed multifunctioneel centrum (MFC) met een katholieke en een 
protestants-christelijke school, een wijkcentrum, een consultatiebureau, een dagbehandeling voor 
gehandicapten, een jongerencentrum en een voorziening voor welzijnswerk. Vlakbij is op een tweede 
locatie een andere brede school gehuisvest met een openbare school en voorzieningen voor 
kinderopvang en naschoolse opvang.

De opdrachtgever en de opgave
Toen de voorbereiding van de brede school op 

gang kwam, was het eerste discussiepunt of er zou 

worden uitgegaan van de bestaande accommodatie 

of van nieuwbouw. De discussie werd overbodig 

toen het bestaande schoolgebouw in de nieuw-

jaarsnacht van 2002/2003 in brand werd gestoken. 

Dit maakte nieuwbouw onvermijdelijk, en na enige 

discussie werd gekozen voor de oude plek. Een 

gespaard gebleven gymzaal kon zo in het nieuwe 

complex worden opgenomen.

Met de projectorganisatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de twee scholen en van 

een wijkcentrum, werd vervolgens een plan van 

aanpak voor het ontwerp- en bouwproces 

opgesteld. Judith van Biemen van de gemeente 

Goes is eind 2004 als projectleider aan de slag 

gegaan: ‘2003 stond in het teken van het regelen 

van noodhuisvesting. Toen ik erbij kwam zijn we 

begonnen met het opstellen van het programma 

van eisen. Door in het voortraject te investeren en 

alle afspraken met alle participanten vast te leggen 

in een programma van eisen voorkom je proble-

men tijdens de ontwerp- en bouwfase en kun je de 

wisseling van mensen in de projectgroep 

gemakkelijk opvangen. Ook zijn de keuzes 

duidelijk: hoe wil je samenwerken en kies je 

bijvoorbeeld voor een luxe afwerking of voor meer 

ruimte. De vierkante meters voor de scholen liggen 

vast, maar bij de andere functies ben je iets vrijer.’ 

Omdat het een nogal groot en complex bouwwerk 

betreft met veel gebruikers werd besloten het 

bouwmanagementbureau Oranjewoud in te 

schakelen. De gemeente regelde het contact met de 

gebruikers, maar volgde het proces verder op enige 

afstand, omdat Oranjewoud nu als opdrachtgever 

op ging treden. Dit bureau was als risicodragend 

bouwmanager het aanspreekpunt voor de 

architect. De taak van Oranjewoud lag verder in 

het bewaken van het budget, het bewaken van het 

tijdpad en de directievoering. 

De architectenselectie en de architect 
Ralph Backer van Oranjewoud: ‘Wij zijn begonnen 

om met de verschillende gebruikers een 

programma van eisen vast te stellen en dat is, 

mede op grond van de concrete ideeën van de ene 

school, uitgewerkt in een relatieschema.’ 

Vervolgens werd de architectenselectie gestart. Op 

een advertentie kwamen 17 aanmeldingen. Drie 

architecten zijn gevraagd een schetsontwerp in te 

leveren en te presenteren. Op basis van een 

checklist met criteria werd uiteindelijk unaniem 

gekozen voor DMV Architecten. Belangrijk bij deze 

keus was zowel de ervaring van de architect als de 

verwachting dat deze goed met de gebruikers kon 

communiceren. Judith van Biemen: ‘Architecten 

hebben de neiging een prachtig gebouw neer te 

zetten, zonder dat dit aansluit bij de eisen en 

wensen van de gebruiker. Wie in een buurt met 

veel vandalisme voor een project waarbij veiligheid 

het sleutelwoord is met een glazen paviljoen komt 

aanzetten heeft de opgave niet goed begrepen of 

niet goed naar de gebruikers geluisterd. We waren 

bovendien allemaal enthousiast over een brede 

school van DMV Architecten in Sluis. In het verloop 

van het proces zijn we ook tevreden over de 

houding van de architect. Hij was bereid te 

luisteren naar de wensen van de gebruiker en tot 

ver in het traject was het mogelijk dingen te 

wijzigen.’
fotografie 

wiel dautzenberg
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Uitwerking van de opgave
In het ontwerp zijn de twee scholen en het 

buurthuis in elkaar geschoven. De ruimtes die 

gemeenschappelijk worden gebruikt liggen bij 

elkaar op de begane grond. De speelplaatsen 

worden gedeeld. Naar buiten toe kunnen de 

scholen hun eigen identiteit uitdragen. Op de 

tweede laag liggen de lokalen van de twee 

scholen. Architect Edwin Meyer Viol: ‘We hebben 

gekozen voor het type van de gangloze school,  

de galerijschool, waarbij alle lokalen direct vanaf 

de galerijen langs de gevel toegankelijk zijn.  

De voordelen zijn onder andere dat het bruto 

oppervlak voor onderwijsruimtes groter is, dat er 

meer rust en overzicht is bij het naar binnen gaan 

en dat er garderobes en toiletten zijn per twee 

lokalen. Verder is het een flexibel concept; het is 

vrij eenvoudig om lokalen uit te wisselen voor de 

twee scholen en doordat elk lokaal een eigen 

entree heeft kun je ze ook afstoten of extern 

verhuren. Het gebouw is verder uitbreidbaar 

doordat op de dakterrassen optioneel zes extra 

lokalen zijn te realiseren.’ Meyer Viol is goed te 

spreken over de samenwerking met het 

bouwmanagementbureau, hoewel hij in principe 

liever rechtstreeks met de gemeente en de 

gebruikers te maken heeft.

het resultaat
Het gebouw werd in het najaar van 2007 opgele-

verd. Het beheer is geregeld via een aparte 

beheersstichting en een woningcorporatie. Voor de 

dagelijkse gang van zaken in het gebouw is er een 

huismeester. Backer van Oranjewond: ‘Het succes 

van een brede school hangt af van de uiteindelijke 

samenwerking van de verschillende partijen in de 

praktijk. Wij kunnen de voorwaarden scheppen, 

maar de gebruikers maken een brede school tot 

een succes.’ (PG)

   mFC De Goese Polder Goes 

Gemeente  Goes 

Locatie  De Spinne, De Goese Polder (Goes)

Opdrachtgever  Ingenieursbureau Oranjewoud b.v. Bouw en Vastgoed

Ontwerp  DMV Architecten, Kerkrade 

Programma  2 basisscholen, wijkcentrum, jeugdhonk, consultatiebureau en ruimten voor gehandicaptenzorg 

BVO  ca. 4.600 m²

Start bouw  september 2006

Oplevering  november 2007

Bouwsom  € 7.500.000 
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Brede school De Kolk hansweert   
Het dorpje Hansweert ligt aan de Westerschelde en werd doorsneden door het Kanaal door Zuid-Beveland. 
Voor een nieuw breed kanaal met nieuwe sluizen werd het oostelijk deel van het dorp gesloopt en 
verdween de bedrijvigheid. Er wonen nu relatief veel sociaal zwakke gezinnen. Brede School De Kolk  
moest een nieuwe impuls geven aan het dorp. De Kolk combineert twee scholen met een peuterspeelzaal, 
kinderopvang en een bibliotheek. In een tweede fase zijn een fysiotherapiepraktijk en een consultatie-
bureau toegevoegd. Zo kreeg het dorp een tweede centrum, naast het ‘echte’ centrum met het dorpshuis,  
de supermarkt en de RABO-bank.

De opdrachtgever en de opgave
Hansweert is een katholieke enclave in het 

overwegend steil protestantse Zeeland. In 1975 

besloten de katholieke en de openbare school 

samen te werken aan een nieuw gezamenlijk 

gebouw in het westelijk deel van het dorp.  Beide 

scholen waren relatief klein (150 en 100 leerlingen) 

en door samen te gaan op één locatie kon in ieder 

geval een behoorlijke gymzaal worden gerea-

liseerd. Het gebouw kwam er, maar van samen-

werking tussen de scholen kwam in de praktijk 

weinig terecht. Een vouwwand tussen de scholen 

bleef altijd gesloten. In de jaren negentig 

ontstonden de eerste plannen voor uitbreiding van 

de school, met name met ruimtes voor de kleuter-

groepen. De eerste brede scholen in Groningen 

waren toen net gerealiseerd en een dergelijke 

opzet werd ook hier bijzonder geschikt gedacht.  

De gemeente nam het initiatief, met name omdat 

de plaatselijke bibliotheek met opheffing werd 

bedreigd. De bestaande gymzaal is in het complex 

opgenomen. Misschien was het beter geweest om 

geheel opnieuw te starten met een nieuw complex, 

waarin dan ook het nieuwe dorpshuis een plek had 

kunnen krijgen. Maar de bestaande school-

gebouwen waren nog niet afgeschreven.

De gemeente Reimerswaal is de initiatiefnemer 

van het project, maar ook beide schoolhoofden,  

die zeer actief waren in de lokale politiek, hebben 

vanaf het begin meegedacht. 

De architectenselectie en de architect 
De gemeente heeft de architect gekozen, de 

Architecten Alliantie de Putter van Bebber Minnen 

uit Goes. Voormalig gemeenteambtenaar Alex 

Brunke: ‘Het is van groot belang bij een dergelijk 

project zo snel mogelijk een architect te kiezen. Hij 

is de aangewezen persoon om drempels weg te 

nemen bij de verschillende toekomstige 

gebruikers. Hij vormt een buffer tussen de 

gemeente, die voor de financiën moet zorgen, en 

de gebruikers, die hun wensen moeten formuleren. 

Een brede school is een goed concept om de 

leefbaarheid in kleine kernen te verhogen. De 

samenbundeling van onderwijs en kinderopvang 

met culturele, sociale en medische functies geeft 

de dorpen een nieuwe impuls.’

Uitwerking van de opgave
Architect Levien de Putter bedacht een concept om 

de verschillende onderdelen van het complex te 

koppelen. Een royale openbare gang dwars over 

het terrein verbindt de verschillende onderdelen, 

geeft het complex een duidelijke hoofdstructuur en 

biedt aanknopingspunten voor latere uitbrei-

dingen. De nieuwe functies die direct aan de gang 

liggen hebben het meeste voordeel van de nieuwe 

opzet. Ze hebben een duidelijke entree aan de 

gang en kunnen profiteren van elkaars nabijheid. 

Ook het gymnastieklokaal heeft een betere entree 

gekregen. De twee bestaande scholen hebben hun 

eigen entree en speelplaats gehouden, maar zijn 

via een dwarsverbinding met de hoofdgang 

verbonden. Er is een patio toegevoegd waar de 

verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. 

De samenwerking tussen de twee scholen blijft een 

lastige kwestie.  De overkoepelende organisatie 

voor katholiek onderwijs wil graag een katholieke 

basisschool in dit deel van Zeeland behouden, 

terwijl ook de openbare school hecht aan de eigen 

identiteit. Er blijft een zekere territoriumdrift 

aanwezig.

Architect De Putter had graag meer gewild: ‘Helaas 

is de scholenbouw financieel volledig uitgeknepen. 

Het minimum dat je als architect aanvaardbaar 

vindt, is het maximaal haalbare. Dan heb je nog te 
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maken met elkaar tegenwerkende regelgeving en 

absurde brandweereisen. In het gebouw zijn 

vluchtroutes uitgezet met groene lampjes, terwijl 

je overal deuren naar buiten hebt en ook zo uit het 

raam kan klimmen. Maar de verbindingsgang 

werkt goed, het internetcafé bij de bibliotheek 

wordt gebruikt, de peuterspeelzaal en de 

kinderopvang werken goed samen en de gymzaal 

is altijd bezet. Het is jammer dat de patio er zo 

bijstaat, maar deze dient ook voor de lichtinval.  

Ik denk dat ik niet brutaal genoeg ben geweest 

naar de politiek, want ik was blij met de opdracht. 

Ik had me veel meer met het programma moeten 

bemoeien.’

het gebruik
Addy Stuck van de katholieke basisschool 

verwoordt de bekende klachten over architecten en 

hun ideeën: ‘Het is een prachtig gebouw, maar wij 

hebben geen enkele inspraak gehad in het concept. 

Het gaat allemaal om het financiële plaatje. Er zijn 

150 kinderen en dat aantal is gekoppeld aan een 

aantal vierkante meters. Een groot deel van die 

vierkante meters is opgeslokt door de centrale 

verbindingsgang, die de architect ‘de slagader van 

het dorp’ noemt. De gedachte is prachtig, maar 

daar waren veel vierkante meters voor nodig. 

Noodgedwongen gebruiken we de verbindingsgang 

met onze school nu als opslag. Ook op praktisch 

gebied hebben wij kritiek. Het prachtige ronde 

kantoor van de kleuterspeelzaal steekt zodanig uit 

in de gang dat het invalidentoilet er tegenover 

maar van één kant open kan. De patio met een 

lange tafel om samen nader tot elkaar te komen is 

een prachtige gedachte, maar niemand gebruikt 

hem en het staat er vol onkruid.’ 

Sinds kort is een coördinator aangesteld, die de 

verschillende gebruikers met elkaar in gesprek 

brengt en de bredeschool-gedachte uitdraagt.  

Het gebruik is nog steeds in ontwikkeling. De Kolk 

is primair bedoeld voor de jeugd van 0 tot 18 jaar, 

maar door de naschoolse activiteiten en sociaal-

culturele functies wordt het meer en meer een 

centrum voor alle bewoners van Hansweert. 

Misschien is in de toekomst nog samenwerking 

met de naastgelegen ouderenhuisvesting mogelijk, 

of kan nieuwbouw met zorgfuncties voor ouderen 

een extra dimensie betekenen.

het resultaat
Er is kritiek: zo zijn gebruikers en architect het 

erover eens, dat de patio minder geslaagd is.  

Maar al met al zijn gebruikers heel blij met het 

nieuwe gebouw. Zij beseffen dat de architect niet 

verantwoordelijk is voor de lage budgetten voor 

scholenbouw. Ook zien zij dat het continu 

veranderende beleid een complicatie is. Stuck:  

“Op het moment dat je klaar bent, kun je weer 

opnieuw beginnen omdat er in de Tweede Kamer 

plotseling een motie over kinderopvang wordt 

aangenomen.”

In breder verband was het misschien beter 

geweest alle centrumfuncties te combineren zodat 

deze elkaar versterken. De brede school is echter in 

feite een uitbreiding van twee bestaande scholen. 

De locatie was dus een vaststaand gegeven. En de 

politiek had al de keuze gemaakt voor een nieuw 

dorpshuis, op een andere plek. (PG)

  Brede school De Kolk hansweert 

Gemeente  Reimerswaal

Locatie  Eendracht 1, Hansweert

Opdrachtgever  gemeente Reimerswaal

Ontwerp  Architecten Alliantie de Putter van Bebber Minnen, Goes

Programma  2 basisscholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelplaats

BVO  2.450 m²

Start bouw  zomer 2002

Oplevering  zomer 2003 

Bouwsom  € 2.500.000

   

fotografie 

joop fraanje
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mFC De Keure Sluis
  
De gemeente Sluis is één van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en beslaat vrijwel het gehele 
westelijke deel langs de Belgische grens. Het stadje Sluis telt ongeveer 2300 inwoners en heeft twee 
basisscholen, een openbare en een katholieke. De openbare basisschool is genoemd naar Sluis’  
beroemdste inwoner, Johan Hendrik van Dale (1828-1872), de grondlegger van de Dikke Van Dale.  
Hij was hoofd van de openbare school die tegenwoordig de J.H. van Dale-school heet.
Sinds 2003 zijn beide scholen gehuisvest in Multifunctioneel Centrum De Keure, samen met de 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, de gymzaal, het consultatiebureau,  
het dorpshuis en de bibliotheek. Het gebouw, dat is ontworpen door DMV architecten, kwam tot stand  
met de gemeente als regisseur.

De opdrachtgever en de opgave
Beide scholen waren in verouderde gebouwen 

gehuisvest, net als het dorpshuis, de peuter-

speelzaal, het kinderdagverblijf en de gymzaal.  

Na de verkiezingen van 1998 kwam de nieuwe 

wethouder Jacky Boogaard met het plan voor 

nieuwbouw van een brede school. Om de 

verschillende partijen op één lijn te krijgen en te 

komen tot een programma van eisen voor de 

nieuwbouw werd het adviesbureau Minos & Twisk 

ingeschakeld, dat is gespecialiseerd in multi-

functionele accommodaties.

Stefan Bosman van de gemeente Sluis: ‘Het was 

een gelukkige bijkomstigheid dat de scholen 

ongeveer een gelijk leerlingenaantal hadden en er 

dus gelijkwaardige partijen in het voortraject 

waren. Met een kleine en een grote school zou je 

een soort Calimero-effect kunnen krijgen. Vanuit 

de gemeente werd aanvankelijk verwacht dat het 

nieuwe gezamenlijke gebouw ook zou leiden tot 

een gezamenlijke organisatie met één sterke 

basisschool. Met name de ouders van de kinderen 

hadden wel oren naar een fusie. Het uiteindelijke 

gebouw heeft plek voor één basisschool, maar het 

bisdom wilde graag een katholieke school 

behouden in dit deel van Nederland en de 

gemeente wilde vanwege de algemene 

toegankelijkheid een openbare school behouden. 

Dus zijn we doorgegaan met twee scholen.’ 

Als locatie voor het nieuwe complex werd een plek 

aan de oostkant van het stadje gekozen, waar al 

een schoolgebouw en een sportterrein lagen.  

Op het eerste gezicht nogal excentrisch, maar Sluis 

is zo klein dat het nieuwe gebouw toch op loop- of 

fietsafstand ligt voor de meeste kinderen. 

Bovendien is er goede parkeergelegenheid voor 

het dorpshuis en de gymzaal, die aansluit op de 

sportvelden.

De architectenselectie en de architect 
Voor de architectenkeuze is een meervoudige 

opdracht uitgeschreven onder een vijftal 

architectenbureaus, die uit tien inschrijvers zijn 

geselecteerd. De vijf architecten hebben een 

schetsontwerp gemaakt. Ook zijn er gerealiseerd 

projecten van hen bekeken. De deelnemers kregen 

een vergoeding; de winnaar niet, die kreeg de 

opdracht. Het project hoefde niet Europees te 

worden aanbesteed. Op 14 februari 2001 zijn in een 

marathonsessie de vijf schetsontwerpen gepre-

senteerd en besproken. Unaniem werd gekozen 

voor DMV Architecten.

Edwin Meyer Viol: ‘Wij kregen de uitnodiging om 

een visieschets te maken. Het ligt misschien niet zo 

voor de hand een architect uit Limburg te kiezen, 

maar wij opereren landelijk en waren bekend bij 

het adviesbureau vanwege onze specialisatie in 

scholenbouw en multifunctionele centra. Zo’n 

architectenselectie is meestal een ramp, vooral 

omdat wij van mening zijn dat een goed ontwerp 

uit het contact met de gebruikers ontstaat. Verder 

besteden architecten in hun enthousiasme veel tijd 

aan hun ontwerp zonder adequate betaling. In 

Sluis was de situatie gelukkig anders. Wij hebben 

dit project serieus aangepakt en hebben uitge-

breide, inspirerende gesprekken gevoerd met de 

verschillende partijen. Tegenwoordig is dat contact 

streng verboden. Ik heb er vervolgens de hele 

kerstvakantie aan besteed. Gelukkig is die extra 

inspanning gehonoreerd: we kregen de opdracht. 

Een belangrijke eis voor het ontwerp kwam voort 

uit de locatie: het gebouw moest passen in de 
fotografie 

léon saelmans
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landschappelijke situatie aan de rand van Sluis en 

moest aansluiten op de historische stadswallen.’ 

Uitwerking van de opgave
Leon Meijers, de directeur van de openbare 

basisschool, vertelt hoe de gebruikers betrokken 

werden:  ‘De partijen zijn letterlijk en figuurlijk bij 

elkaar gebracht doordat we in het begin met elkaar 

op excursie zijn gegaan naar een aantal projecten. 

Als je met een bus vanuit Zeeuws-Vlaanderen door 

het land reist heb je heel veel tijd om - al is het 

min of meer gedwongen - tot elkaar te komen.  

Je zit na te praten over de gebouwen die je hebt 

gezien en je krijgt inzicht in elkaars ideeën. 

Vervolgens hebben we met het adviesbureau eerst 

de wensen geformuleerd en de mate van samen-

werking bepaald. Vervolgens zijn de vierkante 

meters berekend. Hoe meer vierkante meters je 

deelt, hoe meer vierkante meters er overblijven 

voor bijzondere zaken. Ook door het samenvoegen 

van budgetten hebben we meer waar voor ons geld 

gekregen.’

het bouwproces 
Bosman: ‘Het is van groot belang dat bij de 

realisatie van een multifunctioneel centrum de 

regie in handen is van de gemeente. Je moet de 

partijen de kans en de tijd geven tot elkaar te 

komen. Als het gebouw klaar is, kan er echt 

gewerkt worden aan samenwerking, vooral omdat 

dan de drempels letterlijk en figuurlijk ontbreken. 

Daarnaast is het beheer van het complex van groot 

belang. Voor het dagelijkse beheer werd een 

huismeester annex beheerder aangesteld. Door de 

participanten werd de stichting KIDS (Kinderen In 

De brede School) opgericht met als doel extra 

gezamenlijke voorzieningen en activiteiten 

mogelijk te maken.’

Architect Meyer Viol denkt niet fundamenteel 

anders over de rolverdeling in een project.  

‘De gemeente zorgt voor de voorwaarden.  

De gemeenteambtenaren moeten het plan binnen 

het gemeentehuis in goede banen leiden. Het is de 

taak van de architect de verschillende gebruikers 

op één lijn te krijgen en ontwerp en uitvoering te 

begeleiden.’

het resultaat
Gemeente en gebruikers kijken terug op een goede 

samenwerking en zijn enthousiast over de werk-

wijze van de architect. Schooldirecteur Meijers: 

‘Door de uitgebreide driedimensionale presentatie 

kregen we inzicht in het ontwerp. Het definitief 

ontwerp wijkt weinig af van het voorlopig ontwerp. 

De architect heeft het programma op een slimme 

wijze vertaald in een gebouw. Door de extra 

verdiepingshoogte in de lokalen was het mogelijk 

er een entresol in te bouwen. Dat is een goedkope 

manier om extra bruikbare vierkante meters te 

creëren. In praktische zin voldoet het gebouw 

volkomen. Er zijn hooguit wat kleine technische 

onvolkomenheden.’ Meyer Viol erkent dat er altijd 

wel iets is dat niet helemaal functioneert. Vaak zijn 

het technische problemen, bijvoorbeeld met 

installaties voor luchtbehandeling of zonwering. 

Ook is er vaak te weinig bergruimte, dat komt 

doordat de gebruikers toch meestal hebben  

gekozen voor meer klassenruimte. (PG)

   mFC De Keure Sluis

Gemeente   Sluis 

Locatie   Kloosterstraat 30-46, Sluis

Opdrachtgever   gemeente Sluis

Ontwerp   DMV Architecten, Kerkrade

Programma   2 basisscholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, consultatiebureau, buitenschoolse opvang, openbare bibliotheek,  

   sportzaal en buurthuis 

BVO   3.806 m²

Start bouw   augustus 2003

Oplevering   april 2004

Bouwsom   € 5.580.000
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Brede school Steltloper Kerkrade 
In Kerkrade-Oost wordt Rolducerveld opgeknapt, een wijk die in jaren vijftig en zestig werd gebouwd.  
De gemeente wil daarmee een brug slaan tussen gebieden die meer en minder in trek zijn. De bouw van  
een moderne, centraal gelegen voorzieningencluster kan helpen om mensen bij elkaar te brengen. Uit dit 
idee ontstond Steltloper, een gebouw dat twee scholen samen met een peuterspeelzaal en een aantal 
buurtgerichte ruimtes binnen één complex verbindt. Ook woningen en parkeergelegenheid zijn in het plan 
opgenomen.

De opdrachtgever en de opgave
Het initiatief lag bij de gemeente. Twee bestaande 

scholen die aan nieuwe huisvesting toe waren 

vormden het uitgangspunt, maar er speelde meer. 

Wethouder Hans Bosch wilde ook de jeugd stimu-

leren tot meer bewegen. Daarom maakte hij zich 

sterk voor de combinatie met een turncentrum.  

Dat was meer dan de gymzaal die de twee scholen 

nodig hadden, maar met een nieuwe sport-

accommodatie zou het weer mogelijk worden om 

in het centrum van Kerkrade op topniveau te 

turnen. Uiteindelijk is de turnhal een afzonderlijk 

project geworden.

Om de brede school financieel mogelijk te maken, 

was het belangrijk het plan te combineren met 

woningbouw. Aanvankelijk was het idee dat 

woningcorporatie Wonen Zuid de woningbouw zou 

verzorgen, maar deze woningcorporatie trok zich 

terug, omdat zij prioriteit gaf aan een – wat minder 

riskant – project in Roermond. Daarop zag 

wethouder Bosch, de inspirator en motor achter de 

hele operatie, zich gedwongen op zoek te gaan 

naar andere partners die de benodigde financiële 

inbreng zouden kunnen geven. Een klein jaar werd 

met de onderneming gevent bij marktpartijen, 

maar te vergeefs. Toen besloot B&W van Kerkrade 

zelf garant te gaan staan. 

De architectenselectie en de architect
De aanbesteding van de gecombineerde school- en 

woningbouw in Kerkrade-Oost trok de belang-

stelling van 17 architectenbureaus. Een commissie 

waarin de schoolbesturen, Wonen Zuid en de 

gemeente waren vertegenwoordigd selecteerde 

aan de hand van tevoren aangegeven minimum-

eisen en referenties 5 bureaus voor de volgende 

fase. De uiteindelijke keuze viel op Frencken Scholl 

Architecten op grond van hun presentatie van het 

plan van aanpak en hun offerte.

   

Uitwerking van de opgave
De architect wilde voorkomen dat iedere gebruiker 

zich op zijn eigen gebied zou terugtrekken. Daarom 

delen de scholen, de peuterspeelzaal en de kinder-

opvang een centrale hal waaraan tevens spreek-

kamers zijn gelegen voor bijvoorbeeld het 

maatschappelijk werk. 

Toen de woningcorporatie afhaakte, heeft het 

architectenbureau zelfstandig het ontwerp van  

de woningen verzorgd, want die bleven tot het 

programma horen. Frencken Scholl Architecten 

nam een breed pakket van taken op zich in de 

bouwvoorbereiding. Dat ging van de afronding van 

het programma van eisen tot en met het Stabu-

bestek en de directiebegroting. Ook voerde het 

bureau de prijsonderhandelingen met de aan-

nemer, die evenals het architectenbureau via 

openbare aanbesteding was geselecteerd. Omdat 

de gemeente als enige opdrachtgever was over-

gebleven, ging Kerkrade zelf over tot aanbesteding 

van de woningen. Tijdens dit proces kwam Huub 

Frencken met het idee om de parkeerfunctie boven 

de scholen te plaatsen en onder het wonen, 

waarmee meteen een duidelijke scheiding tussen 

‘scholen’ en ‘wonen’ werd aangebracht. Frencken 

Scholl Architecten onderzocht met dit ontwerp de 

mogelijkheden en grenzen van multifunctioneel 

bouwen: parkeren op woningen of kantoren komt 

vaker voor, maar het aanbrengen van een 

parkeerdek op een school is vrij uitzonderlijk.

De toevoeging van twee bouwlagen met woningen 

bovenop de onderwijs- en parkeerlaag bracht 

zowel financiële als ruimtelijke voordelen. Via de 

grondkosten droegen de woningen bij aan de 

financiering van het project en bovendien ontstond 

zo het bouwvolume dat nodig was om het complex 

de beoogde stedelijk uitstraling te geven. De toren 

met koopwoningen op de noordzijde sluit in hoogte 

aan op de bestaande hoge gebouwen. 
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het bouwproces
Omdat de voorbereidingen waren vertraagd in een 

tijd dat de bouwkosten opliepen, kwam het bouw-

plan 3 à 4 ton boven het oorspronkelijk vast-

gestelde budget uit. Er moest dus flink worden 

bezuinigd, maar het lukte om dat te doen in goed 

overleg met de toekomstige gebruikers en aan-

nemer. De kern van de interne organisatie is 

ongemoeid gelaten. Men bezuinigde door op een 

aantal plaatsen kalkzandsteen toe te passen, waar 

oorspronkelijk een betonconstructie was gedacht. 

Dat is met name in de onderliggende lagen te zien 

aan de plaatsing van extra kolommen. 

Het is bijzonder, dat de gemeente ook opdracht-

gever was bij de bouw van de woningen. Meestal 

gaat het omgekeerd en is de integratie van 

woningen in een brede school aanleiding om het 

opdrachtgeverschap over te dragen aan een 

woningcorporatie of projectontwikkelaar. In dit 

geval kon de gemeente niet tot goede afspraken 

komen met de professionele bouwers. Daarop 

besloot het stadsbestuur om de regie in eigen hand 

te houden. Later heeft de woningcorporatie alsnog 

de 28 huurwoningen in het complex van de 

gemeente overgenomen.

het gebruik
Naast de eigen groepsruimtes van Jenaplan 

basisschool De Vierring en basisschool De 

Veldblom kunnen alle groepen beschikken over een 

internetlokaal, een handvaardigheidlokaal, een 

lokaal voor buitenschoolse opvang, twee 

speellokalen, een sporthal en een turncentrum. 

Een grote centrale hal wordt het trefpunt van alle 

vieringen en wordt vooral ingericht door kunst van 

de kinderen. Verder kunnen alle kinderen gebruik 

maken van het grote buitenterrein. Op het 

kunstgrasveld worden het hele jaar door 

buitensportlessen verzorgd. Personeelsleden 

maken gebruik van een gemeenschappelijke 

personeelskamer en diverse spreekkamers. Voor 

de ouders is er een aparte ouderruimte waarin 

activiteiten voor en door ouders worden 

georganiseerd en voor buurtbewoners is het 

mogelijk, na overleg, gebruik te maken van de 

aula. 

Resultaat
De gebruikers, de gemeente en ook woning-

corporatie Wonen Zuid, die na een tweetal jaren 

toch weer aanhaakte, zijn zeer te spreken over het 

resultaat. De gemeente hield in moeilijke tijden 

voet bij stuk en liet zich niet beïnvloeden door 

vooroordelen over de zogenaamd slechte locatie. 

De aanhouder heeft gewonnen, de Steltloper  

kwam er. (CH)

  Brede school Steltloper Kerkrade

Gemeente  Kerkrade

Locatie  Directeur van der Muhlenlaan 30, Kerkrade

Opdrachtgever  gemeente Kerkrade, Sector Samenleving

Ontwerp  Frencken Scholl Architecten, Maastricht

Programma  2 basisscholen, kinderdagverblijf, sportvoorziening, 46 woningen

BVO  school: 3.579 m², woningen: 6.337 m²

Start bouw  voorjaar 2004 

Oplevering  eind 2005 

Bouwsom  € 8.300.000

   

fotografie 

aron nijs,

frencken scholl
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Helpt Elkander is als ontwikkelaar 

betrokken bij de realisatie van  

projecten in de gemeente Nuenen,  

bij huur- en koopwoningen,  

en bij maatschappelijk vastgoed  

zoals brede scholen, dorpshuizen, 

kinderdagopvang en wijkcentra.

Zorgwoningen Zr. Celinehof

Brede School Andriesplein

Brede School Oude Landen

‘t Oog van Nuenen 

(advertentie)

Bergvinkhof 1    5672 EP Nuenen
T 040-283 45 08    F 040-283 93 12



14�

mFC An de Voeëgelsjtang 
Landgraaf  
De gemeente Landgraaf nam het initiatief om in een nieuw multifunctioneel centrum de basisschool te 
combineren met een breed scala aan culturele instellingen. Als men ook woningen aan het project had 
toegevoegd, was de financiering wellicht eenvoudiger geworden. De gemeente koos echter voor een 
project waarin het maatschappelijk en cultureel leven in de kern Nieuwenhagen centraal stond. De 
gemeenteraad besloot om zelf de benodigde gelden beschikbaar te stellen.

De opdrachtgever en de opgave
Bij het 25-jarig bestaan van de gemeente ontstond 

het idee om de versnipperd gelegen culturele 

instellingen van Landgraaf in één verzamelgebouw 

onder te brengen. Basisschool, kinderopvang en 

peuterspeelzaal zouden moeten worden gekoppeld 

aan de muziekschool, de Heemkundevereniging, de 

Vrije academie en het parochiehuis. De helft van 

het te bebouwen perceel was eigendom van het 

kerkbestuur c.q. het Bisdom Roermond. Op de 

andere helft, die aan de gemeente toebehoorde, 

stond een voormalige katholieke basisschool, die 

uit antikraak-overwegingen aan kunstenaars in 

gebruik was gegeven. Onderhandelingen over de 

bouwplannen met het Bisdom begonnen toen het 

oude schoolgebouw was afgebrand. Men kwam 

overeen, dat het parochiehuis zou worden 

afgebroken en dat daarvoor in de plaats een nieuw 

parochiegebouw in het multifunctionele project 

zou worden opgenomen. Kerk, pastorie en 

begraafplaats zouden dan intact blijven en direct 

aan het nieuwe multifunctionele centrum grenzen.

        

De architectenselectie en de architect
De gemeente koos zonder selectieprocedure voor 

DMV Architecten, omdat de gemeente al eerder 

had samengewerkt met dit het bureau – en dan in 

het bijzonder met architect Edwin Meyer Viol. 

Bovendien had DMV ervaring met scholenbouw en 

multifunctionele accommodaties. Daarbij probeert 

het bureau de eigen identiteit van de verschillende 

gebruikers te waarborgen door bijvoorbeeld een 

eigen ingang, terwijl een gemeenschappelijke 

ruimte de gewenste verbindingen binnen het 

gebouw mogelijk moet maken.

Uitwerking van de opgave
De gemeente heeft als opdrachtgever van meet af 

aan alle partijen bij de totstandkoming betrokken 

en erop gelet dat de deelnemende groeperingen zo 

min mogelijk van buiten opgelegd kregen. 

Herkenbaarheid en identiteit van alle gebruikers 

gold als meest belangrijke uitgangspunt. Toch 

kregen schoolbestuur en directie het gevoel dat de 

basisschool min of meer als trekker en verbindende 

factor binnen het verzamelgebouw werd gezien. 

Ook in de landelijke politiek zien zij dat de school 

grote sociale verantwoordelijkheid opgelegd krijgt 

bij het regelen van de voor- en naschoolse opvang 

en bij het opvangen van lacunes wanneer het 

thuisfront van de leerlingen verstek laat gaan. 

Maar er zijn grenzen aan de maatschappelijke 

opdracht van de school, aldus de schooldirectie. 

Binnen dit multifunctionele geheel wenste de 

school een ‘eigen hart’, zonder daarmee afbreuk te 

willen doen aan het saamhorigheidsgevoel. 

Het credo luidde dat samenwerking even goed kan 

ontstaan wanneer je ‘tegen de andere instellingen 

aanleunt’.

Het multifunctionele centrum werd een compositie 

van rechthoekige volumen, die in een centraal deel 

samenkomen. Hier bevindt zich behalve de  

hoofdingang met portiersloge van waaruit alle  

afdelingen bereikbaar zijn, ook de centrale 

toiletgroep, een trappenhuis en een lift.  

De basisschool ‘Op Gen Hei’ is bovendien voorzien 

van afzonderlijke ingangen, die direct op de 

buitenspeelplaats uitkomen. De klaslokalen van de 

onderbouw zijn op de begane grond gesitueerd en 

hebben alle direct toegang tot de speelplaats.  

Het onderwijs in de bovenbouw vergt meer 

concentratie en is daarom op de verdieping 

ondergebracht. Twee overhuifde trappen verlenen 

Brede School Andriesplein
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vanaf de speelplaats toegang tot de hoogste 

groepen. 

De Muziekschool ligt als een éénlaags volume los 

tegen de basisschool aan; akoestisch gescheiden 

door een lange rechte gang, die van een lichtstraat 

is voorzien. Deze gang wordt afgesloten door het 

speellokaal van de onderbouw, dat na schooltijd 

als balletzaal dienst doet voor de muziekschool.  

De Heemkundekring, de Vrije Academie en de 

peuterspeelzaal zijn aan gene zijde ondergebracht 

en bevinden zich nabij de hoofdingang. Het 

parochiehuis is het meest afgezonderde onderdeel 

van het multifunctionele centrum. Het heeft een 

separate ingang, maar deelt wel weer de centrale 

toilettengroep. De buitenschoolse opvang (BSO) is 

pas na verloop van tijd in de multifunctionele 

accommodatie opgenomen en beschikt op de 

verdieping over twee eigen ruimten, waarvan één 

als overblijfruimte fungeert en de andere een 

zogenaamd ‘stille ruimte’ is. Doordat de ruimten 

makkelijk uitwisselbaar zijn, bestaat de 

mogelijkheid om het aantal BSO-ruimten op de 

verdieping uit te breiden, mocht daaraan behoefte 

ontstaan.

het bouwproces
Mede dankzij de gedegen organisatie vóóraf was 

het mogelijk om de onverwachte toevoeging van  

de BSO soepel te regelen. Pas tijdens de bouw 

kwam aan het licht dat het gebruik vroeg om 

onverwachte extra’s. Zo stelde men vast, dat er via 

de ramen niet voldoende kon worden geventileerd 

en dat er een installatie voor luchtverversing moest 

komen. Ook sensoren die licht- en watertoevoer 

regelen leidden tot onverwachte kostenposten. 

het gebruik
Er werden met de gemeente duidelijke afspraken 

gemaakt over de financiën en het sleutelbeheer, 

waarbij iedere afdeling over eigen werk- en 

verblijfsruimten beschikt met een eigen gas- en 

elektriciteitsmeter (alleen de BSO kwam te laat om 

eigen bemetering te krijgen). 

Ook over gemeenschappelijke zaken als de portiers-

loge en de lift is goed nagedacht, maar het bleek 

een hele opgave om hiervoor een juiste verdeel-

sleutel te vinden. Tegenwoordig beheert een 

stichting het gebouw, terwijl de gemeente zorg 

draagt voor het onderhoud.

Daarmee is het belangrijkste geregeld, maar toch 

komen alle gebruikers van het complex maande-

lijks voor overleg bijeen. Zij menen dat de 

‘kruisbestuiving’ nog lang niet optimaal is. 

Resultaat
De keuze om in het verzamelgebouw slechts 

onderdak te bieden aan maatschappelijk-culturele 

instellingen getuigt van moed, maar is meteen de 

achilleshiel van de bundeling. De inkomsten zijn 

gering en er wordt meer uitgegeven dan er binnen-

komt. Dat leidt nogal eens tot spanningen.  

Het stichtingsbestuur houdt zich onafgebroken 

bezig met de vraag hoe dit complex van 

instellingen succesvol te runnen. (CH)

  mFC An de Voeëgelsjtang Landgraaf 

Gemeente  Landgraaf

Locatie  An de Voeëgelsjtang 12, Landgraaf

Opdrachtgever  gemeente Landgraaf, Muziekschool Kerkrade

Ontwerp  DMV Architecten, Kerkrade

Programma  basisschool, muziekschool, kinderopvang, heemkundevereniging en parochiehuis

BVO  ca. 3.100 m²

Start bouw  december 2002

Oplevering  december 2003

Bouwsom  € 3.810.670

   

fotografie 
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School- en buurtgebouw 
Wyckerpoort maastricht   
Wyckerpoort hoort met aangrenzende buurten tot de door minister Vogelaar aangewezen aandachts-
gebieden. De vroegere naam van deze woonwijk in het noordoosten van Maastricht, Wiekerveld, is over-
gegaan op de basisschool. Een nieuw school- en buurtgebouw moest helpen de samenhang in de buurt te 
versterken. Aan het centraal in de wijk gelegen Old Hickoryplein stond een kerkgebouw van architect 
Theo Boosten. Toen dat werd gesloopt kwam een prominente plek beschikbaar voor een combinatie van 
een basisschool, kinderopvang, een buurthuis en sportaccommodatie. Hier kunnen alle leeftijden onder 
één dak samenkomen. 

De opdrachtgever en de opgave
Als aandachtswijk had Wyckerpoort behoefte aan 

een mooi, nieuw schoolgebouw. Basisschool 

Wiekerveld zat verspreid over twee locaties in  

oude gebouwen, die dringend aan vervanging toe 

waren. Tevens bestond behoefte aan een activi-

teitencentrum voor de buurt, plus een kinder- en 

peuteropvang. Voor het naburige Sint Maartens-

college moest er een hoogwaardige sportaccommo-

datie komen en ook deze kon aan het centrum 

worden toegevoegd. Dat zou helpen om de 

basisschool tot een ‘sportactieve school’ te maken.

De gemeente Maastricht had bij het project steeds 

twee verschillende benaderingen. Aan de ene kant 

golden sociale doelstellingen, maar aan de andere 

kant waren financiële en zakelijke overwegingen 

ook belangrijk. Wat dit laatste betreft zou de 

combinatie van verschillende functies binnen één 

gebouw kostenbesparend werken, omdat minder 

facilitair en schoonmaakpersoneel nodig is. Het is 

het eenvoudiger om voor één gebouw toezicht te 

regelen en zo vandalisme te voorkomen. 

Zoals gezegd speelde ook het maatschappelijk 

belang een belangrijke rol bij de totstandkoming 

van het Wyckerpoort-complex. Het gebouw moest 

de mensen bij elkaar brengen en het gevoel van 

eigenwaarde herstellen in een buurt met 

werkloosheid, lage inkomens en een geringe 

sociale samenhang. 

De architectenselectie en de architect
Stedenbouwkundige Rein Geurtsen bracht de 

toenmalige directeur Stadsontwikkeling en 

Grondzaken in contact met architect Liesbeth van 

der Pol, die in Maastricht bij Geurtsen stage had 

gelopen. Haar kennis van het gebied speelde mee 

bij het besluit om Van der Pol de opdracht te geven 

voor het ontwerp van dit complex. 

Uitwerking van de opgave
Iedere gebruiker kreeg een duidelijk eigen deel 

van het gebouw en een eigen ingang. Er is een 

brede binnenstraat, waaraan de ruimten liggen die 

gedeeld kunnen worden. De gemeenschappelijke 

functies kunnen helpen om de diverse gebruikers 

van het gebouw tot elkaar te brengen. 

Bij de presentatie van de eerste versie van het 

ontwerp ontstond nogal wat discussie. Er waren 

financiële problemen, want om alle wensen te 

realiseren was 1 miljoen meer nodig dan begroot. 

Inhoudelijke meningsverschillen waren er ook, 

bijvoorbeeld over de bekleding van de buitenwand 

met houten latten. Deze zou het hangjongeren te 

makkelijk maken om naar boven te klauteren. 

Verder is de transparant ontworpen sporthal op 

uitdrukkelijke wens van de gemeente, de buurt en 

de schoolleiding een veel geslotener bouwvolume 

geworden, ondanks Van der Pols argument dat een 

open sportzaal beter past bij de ontmoetings-

functie van het complex en ’s avonds zorgt voor 

extra licht – en dus voor extra veiligheid – op het 

plein. Als bij het uitwerken van de opgave 

intensiever was overlegd tussen opdrachtgever, 

architect en gebruikers waren dergelijke kwesties 

misschien eerder naar voren gekomen.  

De gemeente had als bouwheer echter relatief 

weinig aandacht voor overleg met de latere 

gebruikers. Nu was dat overleg ook niet eenvoudig 

te organiseren, omdat de rolverdeling tijdens de rit 

veranderde. Zo bleek na een jaar, dat MIK 
fotografie 

arjen schmitz
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(Maatwerk in Kinderopvang) zich moest terug-

trekken omdat in Wyckerpoort niet voldoende 

vraag was naar betaalde kinderopvang. Verder 

raakte Woningbouwstichting Servatius betrokken 

als beheerder. Vanuit die rol was Servatius geen 

voorstander van een al te vrije inloop in het 

complex. 

                                   

het bouwproces
Het leegstaande kerkgebouw aan het Old Hickory-

plein lag op de ideale plek voor het nieuwe 

centrum en was geen beschermd monument.  

Het was wel een verzamelpunt voor hangjongeren 

geworden. Sloop lag dus voor de hand.  

De gemeente kon echter met de eigenaar, het 

Bisdom Roermond, niet tot overeenstemming 

komen over de verkoopprijs. Uiteindelijk lukte het 

met hulp van woningcorporatie Servatius toch om 

het perceel te verwerven, maar de voortgang van 

het bouwproces werd hierdoor aanzienlijk 

vertraagd.

het gebruik
Het blijkt niet eenvoudig om de beoogde samen-

werking tussen de gebruikers van het gebouw in 

de praktijk tot stand te brengen.  

In ieder geval ontstaat een gevoel van saam-

horigheid niet vanuit het gebouw alleen, veel is 

afhankelijk van de inbreng van de beheerder.  

Tot dusver is het Wyckerpoort-complex als 

‘ontmoetingsplek voor alle leeftijden’ nog niet echt 

uit de verf gekomen. Wel is de basisschool Wieker-

veld gelukkig met haar nieuwe en bijzondere 

onderkomen en zijn de kinderen steeds weer onder 

de indruk van de mooie, transparante boven-

verdieping, die de hele school van licht voorziet.

Een praktisch probleem van het samenvoegen van 

functies bleek echter na oplevering van het 

gebouw. De sportruimte veroorzaakte zoveel 

geluidsoverlast dat er op de vloer een extra 

ophoging moest worden aangebracht.

Resultaat
De multifunctionele accommodatie Wyckerpoort is 

een fraai gebouw, dat ook door de markante 

ligging aan het plein voorbestemd lijkt om uit te 

groeien tot het middelpunt van de buurt. Nu dat 

niet vanzelf blijkt te gaan, is op initiatief van de 

schooldirectie een werkgroep gevormd die zich 

richt op betere samenwerking binnen het complex 

en op een betere aansluiting bij behoeften van de 

buurt. Gemeente, woningbouwstichting en andere 

betrokkenen zullen alle registers moeten 

opentrekken om de gewenste succesformule 

alsnog te vinden. (CH)

   School- en buurtgebouw Wyckerpoort maastricht 

Gemeente   Maastricht

Locatie   Old Hickoryplein, Maastricht

Opdrachtgever   gemeente Maastricht, dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken

Ontwerp   Atelier Zeinstra van der Pol, Amsterdam (nu DOK architecten)

Programma   basisschool, sportaccommodatie, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buurthuis

BVO   2.200 m²

Start ontwerp   1999

Oplevering   mei 2002

Bouwsom   € 2.750.000
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Brede school hoge Veld Den haag 
Brede school Hoge Veld is het centrale voorzieningenhart van Hoge Veld, de grootste en meest 
gevarieerde buurt in de Vinex-wijk Wateringseveld. In 1996 is de Ontwikkelingscombinatie 
Wateringseveld opgericht, een publiekprivate samenwerking tussen de gemeente Den Haag en 
Bouwfonds MAB b.v., die de ontwikkeling van de wijk ter hand heeft genomen. De voorzieningencluster 
ligt aan de centrale groene as van de wijk en bevat naast twee basisscholen en een multifunctioneel 
centrum ook een sporthal en een kinderdagverblijf. 

De opdrachtgever en de opgave
Aanvankelijk werden de onderdelen van Hoge Veld 

beschouwd als afzonderlijke projecten. Bij de 

opdrachtgever OCW Vastgoed van de gemeente 

Den Haag ontstond echter het besef dat het veel 

beter was om de wijkvoorzieningen als één geheel 

te ontwerpen en als één bouwstroom te realiseren. 

Dat werkte sneller, was kostenbesparend en 

maakte een architectonisch sterk ontwerp 

mogelijk. Een voorwaarde was wel, dat de 

gemeente het opdrachtgeverschap op zich zou 

nemen in plaats van de afzonderlijke gebruikers. 

De initiatiefnemer van deze strategie, Bram 

Haitsma (OCW Vastgoed), werd hierin gesteund 

door de verantwoordelijke projectorganisatie 

Ontwikkelings Combinatie Wateringse Veld en de 

gemeente. De gemeente steunde deze ambitie 

zowel ambtelijk (in de persoon van stadssteden-

bouwer Maarten Schmitt) als bestuurlijk (de 

verantwoordelijke wethouder). De partijen 

bereikten over het samenvoegen van ontwikkel-

trajecten snel een akkoord. De ontwikkelings-

combinatie stelde extra geld voor de gewenste 

architectonische kwaliteit beschikbaar. Tijdens het 

bouwproces werd het opdrachtgeverschap echter 

alsnog gesplitst.

 

De architectenselectie en de architect
De keuze voor het architectenbureau sloot aan bij 

de hoge ambities. Bram Haitsma zocht een 

eigenzinnig bureau dat een sterk architectonisch 

ontwerp zou leveren. Bovendien had OCW 

Vastgoed behoefte aan een ‘stevig’ bureau dat in 

staat zou zijn de verschillende partijen van 

voldoende repliek te dienen. Mecanoo Architecten 

voldeed aan dit profiel. 

Uitwerking van de opgave
Projectarchitect Sylvie Beugels, van Mecanoo 

Architecten, stelt dat het samenvoegen van de 

projecten essentieel was voor het welslagen:  

‘Wij hebben enorm veel profijt gehad van het feit 

dat de gebouwen continu op elkaars ontwikke-

lingen konden reageren en dat we konden voorzien 

dat sommige wijzigingen niet goed waren gezien 

vanuit de andere gebouwen.’ Mecanoo architecten 

gebruikte de clustering van de voorzieningen voor 

het realiseren van het Panamaplein, het ‘hart van 

de wijk’. Zij versterkten met dit openbare plein, dat 

nog niet in de stedenbouwkundige ontwerpen was 

voorzien, het collectieve karakter van het voor-

 zieningencentrum. De voorzieningen zijn niet onder 

één dak gebracht, iedere gebruiker heeft een 

eigen gebouw, dat is toegesneden op de specifieke 

functie. Zo kon rekening worden gehouden met de 

wensen van de gebruikers. In de Montessorischool 

zijn bijvoorbeeld ruime werkplekken op de gang. 

In de katholieke school is een verbreding van het 

hart voor samenkomsten. Frank Krisman, directeur 

van de katholieke school De Fontein, vindt dat hij 

voor een deel van zijn wensen, zoals een gebouw 

met veel glas, wel gehoor vond, maar dat er onvol-

doende rekening is gehouden met praktische zaken 

waar gebruikers dagelijks mee te maken hebben. 

Het door hem met veel energie opgestelde  

programma van eisen is vervangen door een ander 

programma, dat is opgesteld door Deloitte en 

Touche. Die ingreep leidde tot onduidelijkheid  

en tot veranderingen waarvan hij pas achteraf de 

consequenties besefte. Vooral het afwerkingniveau 

is hem een doorn in het oog. Hij wordt nu dagelijks 

geconfronteerd met onpraktische of ontbrekende 

functionele details, variërend van niet-vuil-

afstotende wandafwerking, onlogisch geplaatste 

stopcontacten, ongewenste deurkrukken aan 

de buitenzijde van lokalen, tot een ontbrekende 
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deurbel. Volgens Bram Haitsma, is dit binnen de 

hele uitwerking wel een ‘van een 9 naar een 10’ 

discussie. De ontwerpers kwamen met een eigen 

inter-pretatie van de architectuurstijl van de 

nieuwe Haagse School die voor het hele gebied als 

welstandseis gold. Hoge Veld werd hierdoor een 

opvallend ruimtelijk element in Wateringseveld. 

Het voorzieningencluster is gebouwd met over-

wegend schuine hoeken. Bovendien is de gevel 

opgemetseld uit saharakleurig baksteen in drie 

verschillende formaten en met afwisselend 

voegwerk. Door de onregelmatige vormen, de 

indringende oranje kleur en ambachtelijk voeg-

werk is contrastwerking ontstaan met de buurt.  

Dit karakter wordt nog versterkt door het door 

Wissing Stedebouw en Ruimtelijke Vormgeving 

ontworpen openbare speelveld in het open hart 

van het complex, dat voorzien is van een helder 

blauwe coating.

 

het bouwproces
Al vroeg in het bouwproces was er een splitsing in 

het opdrachtgeverschap. De gemeente trad op als 

opdrachtgever voor de scholen, het kinderdag-

verblijf en de sporthal. Hevo Bouwmanagement 

trad op als opdrachtgever voor de woningen boven 

één van de scholen. Na het voorlopig ontwerp 

besloot de gemeente haar deel van de opgave ook 

over te dragen aan Hevo Bouwmanagement.  

Dit bedrijf was bereid als risicodragende partij op 

te treden. Het kinderdag-verblijf en de sporthal zijn 

als eerste gerealiseerd. De twee basisscholen en 

het multifunctionele centrum waren het tweede te 

realiseren project. Het projectmanagement is 

uitgevoerd door Deloitte en Touche in samen-

werking met Hevo Bouw-management. Omdat 

Mecanoo zoveel mogelijk grip wilde hebben op  

de uitvoering, stelde het bureau een ‘beeld-

kwaliteitplan’ op, waarin allerlei details tot op 

bestekniveau zijn vastgelegd. Hevo heeft ver-

volgens wel druk uitgeoefend om bezuinigingen 

door te voeren, en die zijn volgens Sylvie Beugels 

ten koste gegaan van de kwaliteit. Zo zijn een vide 

boven het restaurant en daglicht in de kleedkamers 

in de oorspronkelijke plannen gesneuveld en was 

de bewegwijzering medio 2007 nog niet uit-

gevoerd. Volgens Frank Krisman zou het goed zijn, 

wanneer gebruikers deskundige ondersteuning 

krijgen vanaf het eerste programma van eisen tot 

aan de afhandeling van gebreken bij de oplevering. 

Mecanoo zou een dergelijke rol willen spelen, 

maar Sylvie Beugels stelt dat de architect 

gewoonlijk te weinig budget krijgt om gebruikers 

de wenselijke begeleiding te kunnen bieden.  

De opdrachtgever, Bram Haitsma, meent dat de 

architect in het bouwproces meer aangesproken 

kan worden op gebruiksaspecten, maar dat 

kostenbeheersing meestal centraal staat.

het gebruik
Een kritiekpunt van de beide basisscholen betreft 

de kwaliteit van de klimaatbeheersing. Die kritiek 

komt ook bij andere basisscholen naar voren.  

De klimaatbeheersing in Hoge Veld voldoet welis-

waar aan de eisen van het Bouwbesluit maar de 

budgetten voor scholenbouw zijn zo krap, dat het 

niet mogelijk is om de kwaliteit te realiseren die 

bijvoorbeeld bij kantorenbouw normaal is.  

De gebruikers vinden het klimaat in vooral gang-

ruimtes en kantoren niet zo fris als ze zouden 

willen.

het resultaat
Met Hoge Veld ontstond een voorzieningencluster 

die uit verschillende gebouwen bestaat, maar toch 

een visuele eenheid vormt. Het project werd opge-

nomen in het jaarboek Architectuur in Nederland 

2005-2006, een blijk van erkenning voor het 

resultaat dat een ambitieuze opdrachtgever en een 

eigenzinnige architect wisten te bereiken. (DB)

  Brede school hoge Veld Den haag 

Gemeente  Den Haag 

Locatie  Panamaplein 30, Wateringse Veld (Den Haag)

Opdrachtgever 1 gemeente Den Haag, OCW Vastgoed: scholen en multifunctioneel centrum

Opdrachtgever 2 HEVO Bouwmanagement, Den Haag: sporthal, kinderdagverblijf, woningen

Ontwerp  Mecanoo Architecten, Delft

Programma  2 basisscholen, multifunctioneel centrum, sporthal, kinderdagverblijf en 6 appartementen

BVO  13.500 m² 

Start bouw  2000 

Oplevering  2004 

Bouwsom  €13.100.000

   

fotografie 
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Brede school meerpolder Berkel  
en Rodenrijs  
Brede school Meerpolder is in 2003-2004 gebouwd als onderdeel van de voorzieningenstructuur van de 
nieuwe wijk Meerpolder. De school ligt strategisch op de overgang van de oude dorpskern van Berkel  
en Rodenrijs en de nieuwe wijk. Het gebouw bestaat uit vierentwintig lokalen voor basisonderwijs, twee 
peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf, negen waterwoningen, zestien lofts, tweeëntwintig 
maisonnettes en een parkeergarage.

De opdrachtgever en de opgave
De gemeente Berkel en Rodenrijs (het huidige 

Lansingerland) nam het initiatief tot de bouw van 

het gehele complex inclusief de woningen.  

De gemeente stelde als adviseur Bouwmanage-

ment Prymaplan / Ballast Nedam aan. In de 

praktijk vervulde Prymaplan als bouwmanager de 

rol van opdrachtgever. Na de definitief ontwerp-

fase veranderde het opdrachtgeverschap en werd 

dat een combinatie van aannemer en ontwikkelaar 

(Heijmans IBC en Balast Nedam). Voor het school-

gedeelte bleef Prymaplan projectleider.

Meerpolder is bedoeld als een wijk die ook 

woningzoekenden uit Rotterdam moet trekken, 

waarbij de brede school één van de pluspunten 

kan zijn. Atelier Quadrat maakte voor de wijk een 

stedenbouwkundig ontwerp dat is gebaseerd op 

dorpse en kleinstedelijke vormen van bebouwing. 

Voor de brede school was een gesloten bouwblok 

van vier verdiepingen en een toren als 

randvoorwaarde gesteld. Het is een van de drie 

‘stadsblokken’ waarin de centrumvoorzieningen 

zijn geconcentreerd.

De architectenselectie en de architect
Bij de architectenselectie werden verschillende 

bureaus uitgenodigd voor een visiepresentatie. 

Verder bezochten de schoolbesturen en de 

peuterspeelzaal gerealiseerde projecten van 

bureaus die de gemeente had genoemd. Atelier 

Pro was de eerste selectieronde met visiepresen-

taties voor gemeente en schoolbesturen niet 

doorgekomen, maar in tweede instantie kreeg het 

bureau toch een uitnodiging voor een nieuw 

gesprek en op basis daarvan heeft het bureau de 

opdracht verworven. 

Uitwerking van de opgave
Architect Dorte Kristensen van Atelier Pro doorbrak 

de gesloten vorm van het blok. Door een aantal 

uitsneden te maken ontstonden zichtlijnen terwijl 

het intieme karakter van een binnenplein bleef 

gehandhaafd. Ook loopt er een fietspad door het 

blok dat de dorpskern verbindt met de nieuwe 

wijk. Hiermee is de veiligheid van het binnen-

gebied verhoogd. De architect wilde zo voorkomen 

dat pleingevels het karakter van een ‘akelige’ 

achterkant kregen. De twee scholen en de 

peuterspeelzaal liggen gegroepeerd aan de noord-

zijde van het blok. De woningen liggen in drie 

vleugels met verschillende hoogtes daarom heen. 

Tussen de beide voorzieningencomplexen ligt een 

gezamenlijk speelplein voor de oudste kinderen.

Over de typologie van de woningen is veel overleg 

gevoerd tussen ontwerper en de gemeente. Vrijwel 

geen discussie was er over de woningen in de 

toren en de woningen met een veranda aan de 

zuidzijde van het complex. Deze liggen georiën-

teerd op de zon en hebben uitzicht over het water. 

Discussie ontstond wel over de maisonnettes die 

Atelier Pro opnam in de beide zijvleugels. 

De gemeente twijfelde of de relatief dure woningen 

wel geschikt waren voor dit blok, waar immers 

spelende kinderen voor geluidsoverlast kunnen 

zorgen. Maar het architectenbureau wilde geen 

galerijwoningen in het complex opnemen omdat 

die de sfeer van het binnenhof negatief zou beïn-

vloeden. Uiteindelijk wezen berekeningen van de 

exploitatie en van de parkeernorm uit dat de 

maisonnettes gunstig uitvielen.

De scholen wilden een gebouw dat zowel apart kan 

functioneren als samenwerken mogelijk kan 

maken. Atelier Pro gaf de beide scholen op de 

hoeken een eigen deel van de onderwijsvleugel. 
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Elke school beschikt zo op de begane grond en de 

verdieping over een vast cluster van vier lokalen. 

Tussen deze clusters liggen lokalen die groei en 

krimp in de populatie opvangen. Bovendien kan 

een andere school deze lokalen gebruiken omdat 

het middendeel van de vleugel een eigen entree 

heeft. Met deze flexibele opzet kan in de toekomst 

samenwerking groeien. 

De school is niet een brede school waar intensieve 

samenwerking voorop staat. De brede school-

functie beperkt zich tot een combinatie met een 

peuterspeelzaal en een gezamenlijk speellokaal. 

Als de twee speellokalen tussen beide scholen in 

worden geplaatst, en worden voorzien van een 

flexibele wand, dan kunnen deze lokalen tot één 

groot lokaal worden samengevoegd. De aula die 

dan ontstaat, wordt voor bijzondere vieringen 

gebruikt. Deze aula is via de entree en de centrale 

hal op de begane grond toegankelijk. Hier ligt ook 

de toegang tot de twee peuterspeelzalen die 

georiënteerd zijn op het zuiden en grenzen aan een 

klein speelplein op het binnenhof.

het bouwproces
Zoals gezegd heeft de gemeente als opdrachtgever 

het concrete overleg uitbesteed aan een extern 

bureau: Prymaplan. Na de fase van het definitief 

ontwerp trok de gemeente zich terug en nam een 

combinatie van een aannemer en een ontwikkelaar 

het opdrachtgeverschap over (Heymans IBC en 

Ballast Nedam). Er werd in een bouwteam 

gewerkt. De regie lag in handen van de bouw-

manager en de aannemer. Hierdoor kreeg Atelier 

Pro halverwege het proces te maken met een 

wijziging in de opdrachtsituatie, maar dat gold niet 

voor de school en heeft dan ook niet geleid tot 

ingrijpende wijzigingen in het ontwerp.

het gebruik
In deze brede school kunnen alle gebruikers 

afzonderlijk uit de voeten. Met de combinatie van 

brede school, een peuterspeelzaal, woningen en 

parkeerruimte is een zeer compact gebouw 

ontstaan met een hoge dichtheid. Vanwege het 

budget en de slappe grond was een ondergrondse 

parkeergarage niet mogelijk. Er is meerwaarde uit 

het verzamelgebouw gehaald door op het dak van 

de parkeergarage een speelplein te maken voor de 

kinderen van de middenbouw. De inrichting van 

het dak als speelplein maakt het zicht vanuit de 

woningen en de scholen aantrekkelijk. Om dit te 

realiseren ontwierp Atelier Pro een uitgekiende 

constructie. Andere betrokkenen staken energie en 

inventiviteit in de financiering van dit extra 

speelplein. Zo is de afscheiding van de parkeer-

garage uitgevoerd als gaas waarop begroeiing met 

planten mogelijk is. De rubbertegels en de speel-

werktuigen zijn niet in één keer aangeschaft. 

Hierdoor ontstond een gedifferentieerd stelsel aan 

speelpleinen, afgestemd op de leeftijdsgroepen 

van de kinderen.

het resultaat
Sinds september 2007 staat aan de noordzijde van 

het blok tegenover Brede School Meerpolder, een 

tweede multifunctioneel complex waarin naast 

onderwijs- tevens gezondheidsfuncties zijn 

ondergebracht. Een van de basisscholen, de Johan 

Frisoschool, is hierheen verhuisd. Inmiddels is de 

katholieke basisschool hoofdgebruiker van Brede 

School Meerpolder. Dat lijkt een versmalling, maar 

uiteindelijk versterkt dit tweede voorzieningen-

centrum het brede karakter van de cluster als 

geheel. (DB)

   Brede school meerpolder Berkel en Rodenrijs 

Gemeente   Lansingerland

Locatie   Oudelandselaan, Berkel Rodenrijs

Opdrachtgever   gemeente Berkel en Rodenrijs

Ontwerp   Atelier Pro, Den Haag

Programma   2 basisscholen, kinderdagverblijf, 2 peuterspeelzalen, 9 waterwoningen, 16 lofts (torenappartementen), 22 maisonnettes,  

   parkeergarage

BVO   12.261 m² (3.590 m² school, 8.671 m² woningen)

Start bouw   2003

Oplevering   2004

Bouwsom   € 11.800.000

fotografie 
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Brede school De Waterlelie 
Leidschendam-Voorburg   
Sinds 2001 wordt De Prinsenhof, een jaren zestig wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg, op 
grootscheepse wijze vernieuwd. In vijfendertig jaar veranderde de Prinsenhof van een wijk voor jonge 
gezinnen in een multiculturele wijk voor jong en oud. De voorzieningen lagen als losse paviljoens 
verspreid over het park, dat het midden vormt van een carré met lange stroken flats. De laatste jaren 
kregen de twee basisscholen in de wijk te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Voor de 
herstructurering is Projectbureau Prinsenhof in het leven geroepen waarin de gemeente samenwerkt 
met de woningbouwverenigingen Vidomes en WoonInvest.

De opdrachtgever en de opgave
De basisscholen in De Prinsenhof fuseerden en 

werden een algemeen bijzondere school, de 

Algemeen Toegankelijke Basisschool (ATB)  

De Springplank. De nieuwe school zou zich niet 

alleen richten op het onderwijs, maar ook 

bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk. 

Dat vroeg om nauwe samenwerking met welzijns-

voorzieningen en buurtorganisaties, ook binnen 

het nieuwe gebouw. Om de gezamenlijke huis-

vesting te realiseren nam de gemeente de rol van 

opdrachtgever op zich. Bert Blanken coördineerde 

namens de gemeente het overleg tussen 

gebruikers en architect. Het programma is 

opgesteld door de toekomstige gebruikers en 

adviesbureau Deloitte en Touche.

In het eerste programma voor het verzamelgebouw 

waren een basisschool, een kinderdagverblijf, 

naschoolse opvang, een gymzaal, een boksschool 

voor de wijkjeugd, een wijkcentrum en cursus-

ruimte voor volwassenen opgenomen. Later is  

nog een consultatiebureau toegevoegd. Kuiper 

Compagnons maakte het ontwerp voor het park-

achtige gebied tussen de hoogbouwflats. In dat 

gebied moesten school en wijkvoorzieningen 

worden gecombineerd tot één centraal gebouw.

De architectenselectie en de architect
De architectenselectie vond plaats op basis van 

visiepresentaties. VVKH architecten maakte de 

samenvoeging van de functies en de ligging in de 

vijver in het park tot centrale thema’s van de 

presentatie. Er werd een beeld opgeroepen van 

een volledig in het water geschoven gebouw met 

één ingang. Voor de expertgroep van de gemeente, 

die de architectenvisies beoordeelde, was VVKH 

veruit de beste kandidaat. Bij de gebruikers rezen 

echter twijfels over de veiligheid vanwege de 

ligging in het water. De gemeente hakte de knoop 

door en koos ervoor het ontwerp van VVKH voor 

een deel buiten de vijver te projecteren. Voor 

projectarchitect Gerrit-Jan van Rijswijk is het een 

vertrouwde plek. Hij heeft hier zelf op school 

gezeten en inmiddels gaat ook zijn eigen kind hier 

naar school.

Uitwerking van de opgave
Tijdens de uitwerking van het ontwerp in 2004 

overlegden de diverse gebruikers intensief over de 

ruimtelijke opzet van het gebouw aan de hand van 

schetsen en maquettes. Gedurende de eerste 

maanden kwamen architectenbureau, gemeente 

en gebruikers tweewekelijks bijeen. In het begin 

merkte de architect, dat het overleg stroef verliep 

omdat hij niet de eerste keuze van de gebruikers 

was geweest. Die eerste periode ging veel energie 

zitten in het opbouwen van wederzijds vertrouwen. 

Voor de architect was het een complexe opgave om 

al de wensen en functies goed te combineren. 

Tijdens het ontwerpproces gaven de organisaties 

aan dat ze het liefst een eigen voordeur wilden, 

maar dat zou de samenwerking niet bevorderen. 

Veel van de gebruikers wilden gehuisvest worden 

op de begane grond. Dat zou als consequentie 

hebben dat het gebouw zou uitdijen en dit zou ten 

koste gaan van het oppervlak van het park.  

Na drieëneenhalve maand was er een ‘halleluja-

moment’: de juiste plattegrond was gevonden en 

alle stukjes bleken precies in elkaar te passen. 

VVKH vond de oplossing in een compact en laag 

fotografie 

rené de wit
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gebouw met een verdiepte sportzaal in de kelder 

en speelpleinen op het dak. De cursusruimten voor 

volwassenenonderwijs en de bokszaal (avond-

gebruik) liggen bij de collectieve hal. De basis-

school en andere functies liggen aan twee hoofd-

assen die met scheidingsdeuren van de hal af te 

schermen zijn. Door de verdiepte ligging kijken  

de leerlingen ongeveer vanaf waterniveau uit over 

vijver. Tijdens de fase van het definitief ontwerp 

veranderde het ontwerp nog, omdat het consultatie-

bureau moest worden ingevoegd.

Achteraf vindt Bert Blanken dat bij de uitwerking 

van het ontwerp te veel is vastgehouden aan de 

visie die bij de selectie werd gepresenteerd.  

Als vrijer was omgegaan met het beeld van een 

paviljoen in de vijver, had dat naar zijn mening de 

functionaliteit van het gebouw kunnen verbeteren. 

Volgens Blanken gaat het bij een visiepresentatie 

niet om het ontwerp, maar om de indruk die 

opdrachtgever krijgt van de ideeën en de werk-

wijze van het architectenbureau. Het was daarom 

niet nodig geweest om het eerst opgeroepen beeld 

het definitieve ontwerp te laten bepalen, maar in 

de praktijk gebeurt dat vaker.

het bouwproces
Tijdens de bouw bleek dat verschil van mening kon 

ontstaan over de toerekening van kosten voor 

zaken als zonwering, telefooninstallatie, computer-

netwerk en de installatie voor gebouwbeheer. 

Beschouw je ze als onderdeel van het gebouw, dan 

zijn de kosten voor de gemeente. Reken je ze tot de 

inrichting, dan dragen de gebruikers de kosten. Het 

heeft veel inspanning gekost om hierover achteraf 

overeenstemming te bereiken en dat was niet 

nodig geweest bij heldere afspraken in het begin. 

het gebruik
De beheerder is van oordeel dat de combinatie van 

aula en hal heel wat verdraagzaamheid vraagt van 

de gebruikers. ‘Dat iedereen door elkaar loopt is 

niet altijd handig’, stelt de heer Wuite, beheerder 

van De Waterlelie. Zo lopen ’s avonds de cursisten 

van de sportvereniging door de aula waar line-

dance oefeningen worden gegeven. Enige maanden 

na de oplevering is er bij het beheer en de 

organisatie van de brede school nog sprake van 

kinderziekten. Het stichten van een brede school is 

niet alleen het realiseren van een nieuw gebouw, 

maar het is ook een nieuwe wijze van samen-

werken. Een verzamelgebouw kan een nieuwe 

start zijn en uitnodigen tot samenwerking, maar 

het is geen machine die vanzelf soepele verbanden 

maakt. In de praktijk is een gemeentelijke  

coördinator nodig voor het smeden van samen-

werkingsverbanden. Sinds januari 2007 wordt er 

nu maandelijks gebruikersoverleg gehouden, om 

de sociale cohesie en betrokkenheid te vergroten, 

maar daar neemt nog niet iedereen aan deel.

het resultaat
De architectuur van het gebouw zal beter tot zijn 

recht komen wanneer ook de vernieuwing van de 

omringende openbare ruimte is voltooid. Daarvoor 

moest de bestaande rechte waterloop dwars over 

het gebied worden omgevormd tot een vijver met 

een glooiende oever waar het gebouw gedeeltelijk 

insteekt. De Waterlelie is eind 2006 in gebruik 

genomen, maar aan de openbare ruimte werd in 

2007 nog gewerkt. De Waterlelie laat zien dat het 

samenbrengen van onderwijs- en welzijns-

voorzieningen niet automatisch leidt tot beoogde 

samenwerking en cohesie. Behalve een begeleider 

voor het bouwproces zijn ook een coördinator voor 

de samenwerking en een beheerder nodig. (DB)

   Brede school De Waterlelie Leidschendam-Voorburg

Gemeente   Leidschendam-Voorburg

Locatie   Prinsenhof 4, Leidschendam

Opdrachtgever   gemeente Leidschendam-Voorburg 

Ontwerp   VVKH Architecten, Leiden

Programma   basisschool, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg, gymzaal, boksschool, wijkcentrum,   

   cursusruimte en consultatiebureau 

BVO   4.568 m²

Start bouw   2005

Oplevering   2006

Bouwsom   € 4.800.000
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Brede school Nesselande Rotterdam
In de Rotterdamse Vinex-wijk Nesselande ligt dichtbij het metrostation en het winkelcentrum een van  
de twee voorzieningenclusters, de Brede school Nesselande. Omdat deze nieuwe wijk geen 
achterstandsbuurt is, hadden de plannen voor een brede school aanvankelijk bij de gemeente geen hoge 
prioriteit. De inspiratie kwam uit het naastgelegen Zevenkamp, waar schoolbesturen en bijvoorbeeld 
peuterspeelzaalwerk al heel goed samenwerkten. De woningcorporatie stapte vooral in, omdat men in 
het project mogelijkheden zag om jong en oud met elkaar in contact te brengen.

De opdrachtgever en de opgave
Het programma voor Brede School Nesselande is 

omvangrijk: het bestaat uit een basisschool, twee 

gymzalen, schoolwoningen, een kinderdagverblijf, 

peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, 110 oude-

renwoningen, twee groepswoningen voor minder 

validen, en ruimtes voor sociaal cultureel werk. 

Manja Hopmans, die vanuit het buurt- en welzijns-

werk een van de initiatiefnemers was, vertelt dat 

directeuren en schoolbesturen uit Zevenkamp een 

belangrijke rol speelden bij de stichting van de 

school in Nesselande, zonder dat er sprake is van 

dependances. In de nieuwe wijk zou de samen-

werking nog beter moeten worden.

De scholen wilden een woningcorporatie als 

partner voor dit project, want zo zou het  

makkelijker worden om budget te vinden voor 

extra’s als een recreatieruimte. Corporatie Woon 

Compas zocht naar groeimogelijkheden en heeft 

een protestants-christelijke achtergrond.  

Het protestants-christelijk onderwijs en Woon 

Compas besloten partners te worden. Woon Compas 

was bereid in dit project financieel risico te nemen. 

De corporatie trad ook op als opdrachtgever voor 

de woningen en een deel van de algemene ruimten 

in het project. Daarnaast waren twee andere 

opdrachtgevers actief. Het schoolbestuur was 

verantwoordelijk voor de basisschool en de 

gymzalen, terwijl de gemeente Rotterdam ging 

over onder meer de ruimtes voor het buurtwerk en 

de kinderopvang. De drie opdrachtgevers stelden 

samen een projectmanager aan.

De architectenselectie
De architectenselectie verliep via een Europese 

aanbesteding, gevolgd door een meervoudige 

opdracht. De uiteindelijk geselecteerde ontwerper, 

het in Utrecht gevestigde bureau Cita architecten, 

had ervaring met woningbouw en kinderopvang, 

maar niet met scholen. Dat was binnen de  

Europese aanbesteding een struikelblok geworden 

als alleen een school op het programma had 

gestaan. Maar het betrof een verzamelgebouw  

en zo kon Cita toch bij de selectie doordringen tot 

de eerste vijf. Twee van de drie opdrachtgevers, 

waren voor Cita-architecten. Het schoolbestuur 

twijfelde echter aan dit bureau omdat het geen 

ervaring had met scholenbouw. Daarop werd 

besloten een prijsvraag te organiseren onder de 

vijf bureaus. Cita architecten kwam als winnaar uit 

de bus, onder meer op grond van de duidelijke 

routing en de afzonderlijke entrees. 

Uitwerking van de opgave
Niet alle gebruikers van het complex waren vooraf 

bekend en hun aantal groeide van drie naar zeven. 

Dat had zijn weerslag op de planvorming. Pas in  

de fase van het definitief ontwerp is ook het defini-

tieve programma vastgesteld. De gebruikers 

stelden ieder hun eigen plan van eisen op en de 

architect kreeg de taak samenhang aan te brengen. 

Vanwege de onzekerheden over het gebruik koos 

Cita architecten voor flexibele oplossingen. Robert 

Jockin van Cita: ‘Je moet verder kijken dan het 

huidige programma en ook op toekomstig gebruik 

letten’. Overeenstemming bereiken tussen de 

gebruikers bleek niet gemakkelijk, zelfs niet met 

een externe procesbegeleider. Alle gebruikers 

benadrukken echter wel het belang van samen-

werking en van een ‘samen op de hei gevoel’. In de 

initiatieffase is ruim de tijd genomen om over de 

doelstellingen na te denken. De scholen bezochten 

scholen in Zweden, wat positief was voor het 

onderling contact en voor een duidelijker beeld van 

het einddoel. 

De groepswoningen voor gehandicapten in de 

zuidelijke vleugel van het complex zijn pas na de 

aanbesteding in het programma opgenomen. 
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Robert Jockin: ‘Het programma voor de school is na 

de prijsvraag verdubbeld vanwege de bijgestelde 

leerlingprognoses. Toen is na overleg met het 

grondbedrijf de kavel vergroot en is nog een aantal 

woningen aan het programma toegevoegd.’ 

Het bouwproces
De groei van het aantal gebruikers en de bijge

stelde leerlingprognoses had gevolgen voor het 

bouwproces. Verder lag de bouw onder tijdsdruk 

vanwege dringende ruimtebehoefte van de protes

tants christelijke basisschool. Om snelheid te 

kunnen maken is het project in twee delen aan

besteed. Eerst werd het heien en droogleggen van 

de bouwput aanbesteed. Maar bij het wegpompen 

en terugpersen van het grondwater ontstonden 

problemen en vragen over verantwoordelijkheden. 

Toen heeft het werk twee maanden stilgelegen. De 

corporatie zal er in de toekomst niet snel weer toe 

overgaan om de aanbesteding uit elkaar te trekken. 

Het gebruik
De honderden kinderen komen niet in een geza

menlijke hal of trap binnen, maar via gescheiden 

stromen. Vanuit het onderwijs was er behoefte aan 

toezicht en rust bij de entree. Tim van Schijndel, de 

huidige algemeen directeur van Wooncompas vindt 

het wel jammer dat er geen gezamenlijke entree is 

waar de ouderen als vanzelf de andere gebruikers 

ontmoeten. Maar dat was ook om stedenbouw

kundige redenen niet mogelijk. In het lage vooruit

geschoven volume op een van de hoeken van het 

Uvormige blok ligt het gezamenlijke gedeelte, met 

de hoofdentree, het wijkcentrum, de sportzaal en 

flexibele ruimtes. Op de verdieping is vanuit de 

multifunctionele ruimte uitzicht op de Zevenhuizer

plas. Tussen de middag lunchen hier school

kinderen en op zondag worden er kerkdiensten 

gehouden. Al in een vroeg stadium van de plan

vorming was gewerkt aan de vorming van een 

vereniging van eigenaren voor het complex, maar 

het beheer van dit gezamenlijke deel, De Knoop 

geheten, was een probleem. Door bestuurs

wisselingen en onvoldoende vastleggen van 

afspraken, heeft het lang geduurd voordat het 

beheer georganiseerd was. Maar dat is inmiddels 

opgelost. Het is de bedoeling dat het beheer zich 

terugverdient door huuropbrengsten van de 

multifunctionele ruimten. Gijs Koedood, destijds 

directeur van Woon Compas, heeft hiervan geleerd 

dat de financiën en het beheer van een voorziening 

als De Knoop zo vroeg mogelijk zwart op wit 

moeten worden vastgelegd.

Het resultaat
Het is een complex geworden ‘voor iedereen van 0 

tot 88’. De woningcorporatie is zeer tevreden over 

deze combinatie van leeftijdsgroepen en meer en 

minder validen. De kinderen met een beperking 

hebben een dagbestedingprogramma in de kantine 

en onderhouden de tuin. Ouderen helpen als 

invalkracht bij ziekte in het kinderdagverblijf of als 

toezichthouder bij de Citotoets. Ook is er een 

oudere met een ‘klusrollator’ die allerlei onder

houdswerkzaamheden uitvoert in het complex.  

De ouderen vinden het jammer dat De Knoop 

tijdens de grote vakantie gesloten is, zodat zij de 

recreatieruimte niet kunnen gebruiken. Bij de 

oplevering van de brede school in 2004 vonden 

drie basisscholen onderdak in het gebouw. In 2008 

blijft een van de drie over, want dan verhuizen de 

andere scholen naar het tweede voorzieningen

centrum in Nesselande. Het aantal partners 

groeide tijdens de planvorming en krimpt nu weer 

in, maar dat staat los van de tevredenheid over het 

resultaat. (DB)

   Brede school Nesselande Rotterdam

Gemeente   Rotterdam

Locatie   Robert van ’t Hoffstraat 10, Rotterdam

Opdrachtgever   Woon Compas, PCPO (protestant christelijk primair onderwijs) gemeente Rotterdam Sport en Recreatie 

Ontwerp   Cita Architecten, Utrecht

Programma   basisschool, 2 gymzalen, schoolwoningen, kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, 110 ouderenwoningen met  

   ouderenvoorzieningen, 2 groepswoningen voor minder validen, sociaal cultureel werk en educatieve tuinen

BVO   22.310 m²

Start ontwerp   2002

Oplevering   2005

Bouwsom   € 17.632.000

fotografie 

pag. 168/169: paul gerlings 

photography rotterdam
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Brede school Palenstein Zoetermeer 
Op het eerste gezicht oogt Palenstein welvarend. De wijk ontstond in de jaren zestig als een van de 
eerste uitbreidingswijken van Zoetermeer. Er werd zeer uniform gebouwd: ruim 80 procent sociale 
huurwoningen in langgerekte galerijflats. In 2000 besloten de gemeente en drie woningcorporaties de 
wijk te vernieuwen. DKV architecten maakte hiervoor een stedenbouwkundig ontwerp. De vernieuwing 
van Palenstein start met het voorzieningencentrum en Brede school Palenstein in de groene voorzie-
ningenzone het Rakkersveld. 

De opdrachtgever en de opgave
De gemeente besteedde het opdrachtgeverschap 

voor de brede school uit aan een van de corpora-

ties, De Goede Woning. Dat gebeurde zonder 

selectieprocedure. Ed Pannebakker, directeur-

bestuurder van De Goede Woning, vermoedt dat de 

gemeente de taken evenwichtig wilde verdelen.  

Er zijn drie corporaties in de wijk actief. Vidomes 

werkt aan sloop- nieuwbouw van een gezondheids-

centrum en een tweede corporatie – Vestia - richt 

zich op renovaties. 

Zoetermeer en De Goede Woning sloten een 

turnkey-overeenkomst: de gemeente koopt de 

basisschool met het voorzieningencentrum bij de 

oplevering. Het wijkcentrum dient als trekker te 

functioneren voor de transformatie van Palenstein. 

Het verzamelgebouw komt in de plaats van twee 

zelfstandige basisscholen en een wijkcentrum die 

worden afgebroken. Buurtbewoners kunnen 

gebruik maken van de sportzaal, een kinderopvang 

en de GGD. Verder komen in het multifunctionele 

complex 111 woningen die zijn bestemd voor de 

middeninkomens en starters. 

De architectenselectie en de architect
Er is ook bij de architectenselectie geen open 

inschrijving geweest. De woningbouwvereniging 

gaf de opdracht voor de uitwerking van het brede 

schoolcomplex rechtstreeks aan Daan ter Avest van 

MAS architectuur omdat zijn bureau al in 2004 had 

voorgesteld om het wijkcentrum te vernieuwen en 

te starten met de bouw van de brede school.  

Dat gebeurde in een visie op de gebiedsontwikke-

ling die stelt dat wijkvernieuwing niet alleen vraagt 

om woningen, maar om een nieuw en zichtbaar 

‘kloppend hart’. Gemeente en corporatie wilden 

dat MAS architectuur hun concept ook zou 

uitwerken. De opdrachtgever stelde: ‘maak het 

maar waar’.

Uitwerking van de opgave
Dat de twee basisscholen gaan samenwerken is 

allerminst vanzelfsprekend, want in deze her-

structureringswijk zijn de basisscholen zeer 

competitief. Het was al minstens tien jaar duidelijk 

dat de scholen moesten vernieuwen. Aanvankelijk 

wilde de gemeente drie scholen combineren, maar 

het zijn er uiteindelijk twee geworden: openbare 

basisschool De Meerpaal en de rooms katholieke 

basisschool De Achtsprong. Het initiatief voor de 

samenwerking lag dus bij de gemeente, niet bij de 

scholen. Anja Hepp, locatieleider van De Meerpaal, 

denkt dat de protestants christelijke school niet wil 

participeren omdat deze school als enige nog 

kinderen van autochtone ouders heeft. De school 

vreest die kinderen in het brede schoolcomplex te 

verliezen door vervagende identiteit. Om ver-

trouwen en betrokkenheid te kweken heeft de 

corporatie onder andere bijeenkomsten georga-

niseerd voor leerlingen uit groep 8 en ze gevraagd 

mee te denken over de vernieuwing van de wijk. 

Kenmerkend voor het ontwerpproces is de manier 

waarop het overleg met de gebruikers werd 

gestructureerd. De opdrachtgever, De Goede 

Woning, bepaalde dat het overleg tussen architect 

en de zeven hoofdgebruikers gedurende de fase 

van het voorlopig ontwerp geheel gescheiden zou 

verlopen. Het architectenbureau, de gemeente en 

de opdrachtgever spraken steeds elke gebruikers-

groep apart. In de praktijk betekende dit dat de 

projectgroep op één dag zeven vergaderingen 

achter elkaar had met de verschillende gebruikers. 

Dat was intensief maar bleek goed te werken.  

De gebruikers, die de werkwijze accepteerden, 

konden hierdoor individuele wensen heel goed 

naar voren te brengen. Pas tijdens de fase van het 

definitief ontwerp kwamen de gebruikers met 

elkaar in contact. Vanaf dat moment is het 

architectenbureau op zoek gegaan naar een 
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meerwaarde van de clustering. Dit model met een 

heel strak vergaderproces was geïnspireerd op de 

werkwijze van de Brede school Oosterheem waar 

de gemeente Zoetermeer eerder goede ervaringen 

had opgedaan. 

De architect besloot na bestudering van andere 

brede scholen dat alle gebruikers van het complex 

een eigen entree moesten krijgen. Anders zou het 

beheer problematisch worden. Ter Avest vindt ook 

dat elk element afzonderlijk moet kunnen functio-

neren. Hij wilde voor het Jeugdhonk, de GGD en de 

supermarkt elk een eigen karakteristieke entree. 

De woningen hebben een hal nodig met brieven-

bussen en een lift. De twee basisscholen krijgen 

vanaf het schoolplein een gescheiden ingang voor 

afzonderlijke leerlingenstromen. Tegelijk is het 

plein onderdeel van een langzaam verkeersroute 

om de sociale veiligheid te vergroten. 

het gebruik
De individuele wensen van de twee basisscholen 

resulteerden in verschillende plattegronden. In  

De Meerpaal staat onderwijsvernieuwing centraal.  

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoeter-

meer wilde een school waarmee zij zich zou 

kunnen profileren. In de lokalen zijn groepswerk-

plekken en individuele werkplekken, toegesneden 

op onderwijs met minder klassikale instructie.  

De lokalen zijn steeds per drie geclusterd zodat in 

de overloop tussen de lokalen bovenklassikaal 

contact kan zijn. De opmerkelijke eivormige 

plattegrond van de lokalen veroorzaakte wel 

jaloerse blikken bij de andere basisschool, toen de 

plannen tijdens de definitief ontwerpfase werden 

getoond. In de katholieke school De Achtsprong 

zijn de lokalen gegroepeerd rond een centrale hal. 

Hier kunnen verschillende leeftijdsgroepen elkaar 

treffen tijdens vieringen en pauzes. Gezamenlijk 

gebruiken de beide basisscholen twee speellokalen 

tussen twee aula’s op de begane grond.  

Deze lokalen kunnen met de aula’s tot één ruimte 

worden omgevormd, zodat een grote multi-

functionele ruimte ontstaat. 

Anja Hepp van De Meerpaal verwacht dat door de 

nieuwbouw meer leerlingen aan de buitenschoolse 

activiteiten mee zullen doen. Nu zeggen veel 

ouders van deze vrijwel volledig zwarte school 

vaak tegen de meisjes dat ze niet aan activiteiten 

na schooltijd mee mogen doen. De bestaande 

voorzieningen liggen te ver van de woning en de 

ouders vinden dat gevaarlijk.

het resultaat
Er ontstond een interessant ontwerp, maar omdat 

de aannemer failliet is gegaan, is de bouw een jaar 

vertraagd. Deze aannemer was geselecteerd omdat 

men dacht dat Europese regels de keus voor de 

laagste inschrijver noodzakelijk maakten. Achteraf 

blijkt dat niet te kloppen. De woningcorporatie 

werkt ook liever met grotere aannemers ‘die niet 

zo snel omvallen’. Als alles volgens schema 

verloopt start de bouw begin 2008 en wordt het 

complex in 2009 opgeleverd. (DB)

impressies 

gaj architecten
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   Brede school Palenstein Zoetermeer 

Gemeente   Zoetermeer

Locatie   Rakkersveld 4-8, Zoetermeer

Opdrachtgever    Woningbouwvereniging de Goede Woning

Ontwerp   Mas Architectuur, Rotterdam

Programma   2 basisscholen, multifunctioneel centrum, kinderdagverblijf, sportzalen, jeugdruimte, GGD, supermarkt, grand-café   

   en 110 woningen

BVO   11.032 m²

Start bouw   2008

Oplevering   2009 

Bouwsom   € 17.400.000 
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  Voorzieningencluster Vrijenburgpoort  Barendrecht

Gemeente  Barendrecht

Locatie  Vrijenburglaan 61, Carnisselande, Barendrecht

Opdrachtgever  gemeente Barendrecht

Ontwerp  Cita architecten, Utrecht

Programma  basisschool, 4 multifunctionele lokalen, 2 peuterspeelzalen, 

  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, sporthal met dubbele gymzaal 

Start bouw  december 2004

Oplevering  april 2006

BVO  4.400 m²

Bouwsom  € 3.393.000

  

  het Spectrum Den haag

Gemeente  Den Haag

Locatie  Terwestenstraat 105, Den Haag

Opdrachtgever  gemeente Den Haag, Dienst OC&W Den Haag, Bouw &   

  Projectontwikkeling Tetteroo, Leidschendam

Ontwerp  Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam

Programma  basisschool, 2 peuterspeelzalen, ontmoetingsruimte voor ouders,  

  cursusruimte, mediatheekruimte en gymzaal

BVO  2.750 m²

Start ontwerp  2001

Oplevering  2005

Bouwsom  € 2.430.000

  Scholencomplex Waterland Leidschendam-Voorburg

Gemeente  Leidschendam-Voorburg

Locatie   Eendenplein 1 t/m 6, Leidschenveen

Opdrachtgeve  gemeente Leidschendam, Rotterdam

Ontwerp  KCAP Architects&Planners

Programma  2 basisscholen, kindercentrum en sportzaal

BVO  6.300m²

Start bouw  1998

Oplevering  2000

Bouwsom  € 11.300.000

fotografie 

boven: paul gerlings photography, rotterdam

midden: jeroen musch

onder: rob ‘t hart fotografie
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  Basisscholen en Welzijnsvoorzieningen Tolhek Pijnacker-Nootdorp

Gemeente  Pijnacker-Nootdorp 

Locatie  Gantellaan 3-7, Pijnacker-Nootdorp

Opdrachtgever  gemeente Pijnacker

Ontwerp  De Zwarte Hond, Groningen

Programma  2 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, sociaal culturele  

  wijkvoorzieningen, sportzaal

BVO  5.480 m²

Start bouw  2000

Oplevering  2003

Bouwsom  € 5.134.614

  Brede school Starrenburg Voorschoten

Gemeente  Voorschoten 

Locatie  Ter Lips, Starrenburg Voorschoten

Opdrachtgever  Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling

Ontwerp  SP Architecten, Waddinxveen

Programma  basisschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,  

  23 appartementen

BVO  5.240 m²

Start bouw  mei 2004

Oplevering  maart 2005

Bouwsom  € 9.049.600

  mFW het Oostpunt  

Gemeente  Zoetermeer

Locatie  Hodenpijlstraat, Zoetermeer

Opdrachtgever  gemeente Zoetermeer

Ontwerp  GAJ Architecten, Arnhem

Programma  3 basisscholen, sporthal, 2 multifunctionele ruimten, kinderdagverblijf,  

  voorziening voor verstandelijk gehandicapten

BVO  7.075 m² 

Start bouw  mei 2001

Oplevering  juli 2002

Bouwsom  € 6.120.000

fotografie 

boven: daria scagliola & stijn brakkee

midden: peter de ruig

onder: harry noback architectuurfotografie
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