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Inleiding
Het Waarborgfonds Kinderopvang spant
zich in voor het verbeteren van de kwaliteit
van huisvesting in de kinderopvang. Het
fonds wil de huidige inzichten over gebruik
en exploitatie van accommodaties vertalen
in kennis over (nieuwe) mogelijkheden om
kindercentra te (ver)bouwen en in te richten.
In de prijsvraag Ruimte voor Kinderen vroeg
het Waarborgfonds om ontwerpideeën
voor kinderopvang binnen een combinatiegebouw met (bijvoorbeeld) een school en
appartementen, waarbij op inspirerende
wijze recht wordt gedaan aan de behoeften
van kinderen, begeleiders en ouders, én
rekening wordt gehouden met een professionele benadering van gebouwexploitatie.
Het doel is een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van kwaliteit van huisvesting in
de kinderopvang, en het vertalen van huidige
inzichten over gebruik en exploitatie in ideeën
voor mogelijkheden om kindercentra te
(ver)bouwen en in te richten, als onderdeel
van een groter geheel. Aan de deelnemende
architecten is daarom gevraagd om realistische, uitvoerbare voorstellen die organisaties
voor kinderopvang en andere opdrachtgevers
in de praktijk kunnen brengen. Die vraag
heeft geleid tot 34 ideeën voor flexibele,
functionele en toekomstgerichte kindercentra.
Het Waarborgfonds is voornemens om toepassing van de ingediende ideeën te stimuleren en zal de resultaten van de prijsvraag
voorleggen aan kinderopvangondernemers
en overige potentiële opdrachtgevers, zoals
gemeenten, projectontwikkelaars en
woningbouwcorporaties. Nu is het aan hen
om zich te laten inspireren en daadwerkelijk
iets te doen met de overvloed aan ideeën die
architecten overduidelijk hebben.
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De opgave
In de afgelopen decennia steeg de vraag
naar kinderopvang en daarmee ook de
behoefte aan kinderopvangcentra explosief.
In reactie daarop zijn in razend tempo
accommodaties gerealiseerd, de aandacht
ging vooral uit naar aantallen en snelheid
en minder naar kwaliteit. Er zijn nu ruim
vierduizend locaties voor kinderopvang die
bouwkundig grotendeels hetzelfde van
opzet zijn.
Het tij is inmiddels gekeerd, vraag en aanbod zijn redelijk
in evenwicht. Ouders en aanbieders worden kritischer,
kwaliteit gaat een belangrijker rol spelen. Uit evaluatieonderzoek (bron vermelden in voetnoot! Zie website) blijkt
dat er veel te verbeteren is. Een complicerende factor is
dat organisaties voor kinderopvang lang niet altijd zelf
hun accommodatie bouwen, maar ruimten huren binnen
een gebouw dat in opdracht van een andere organisatie is
gebouwd. Dat betekent dat de nieuwe kwaliteit deels door
‘externe’ opdrachtgevers moet worden gerealiseerd.
Positief is dat kinderopvang zo meer wordt geïntegreerd in
andere buurtvoorzieningen, zoals scholen en welzijnsvoorzieningen. Een negatief effect kan zijn dat een kinderopvang terecht komt in een ruimte waar kinderen (en begeleiders) niet optimaal kunnen functioneren.
Accommodaties kunnen beter worden afgestemd op de
behoeften van kinderen en zouden gemakkelijker aan te
passen moeten zijn aan veranderingen in het gebruik.
Voor de beoogde kwaliteitsslag is nodig dat behalve de
aanbieders van kinderopvang ook opdrachtgevers zoals
projectontwikkelaars en woningcorporaties worden gemotiveerd. Zij moeten het belang zien van meer kwaliteit,
maar ook ideeën aangereikt krijgen over hoe die kwaliteit
eruit kan zien. Dat is een architectonische ontwerpopgave.
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De prijsvraag
De prijsvraag werd georganiseerd door Het
Waarborgfonds Kinderopvang, in samenwerking met Architectuur Lokaal. Bij deze
stichting is ook het landelijke Steunpunt
Ontwerpwedstrijden ondergebracht.
Architectuur Lokaal heeft bijgedragen aan
de opstelling van het prijsvraagprogramma
en de begeleiding van het wedstrijdproces.
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor
een prijsvraag volgens Kompas bij
Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten.
De prijsvraag is op 18 mei 2006 uitgeschreven via de website www.architectuurpijs.nl, onder architecten, die staan
ingeschreven bij het Architectenregister. Via die site werd
en wordt nog steeds achtergrondinformatie over de opgave
verstrekt. Dit juryrapport is alleen via de website te raadplegen. Gedurende de inschrijvingstermijn, die sloot op 1
augustus 2006, hebben zich 132 deelnemers aangemeld.
Er zijn 34 inzendingen ontvangen.
Voor de beoordeling is een onafhankelijke, deskundige
jury geselecteerd, die de opdracht kreeg het prijzengeld van
€ 15.000 te verdelen over twee prijswinnaars. De jury bestond uit Umberto Barbieri, hoogleraar Architectonische
Vormgeving aan de TU Delft, die als voorzitter zonder
stemrecht de beoordelingsprocedure leidde. De andere
juryleden waren Charlotte ten Dijke, architect-directeur van
TANGRAM Architecten, Gjalt Jellesma, voorzitter en woordvoerder Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang
(BOinK), Ine van Liempd, directeur van bureau AKTA
onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Marlies
Rohmer, architect-directeur van Architectenbureau Marlies
Rohmer en Leo Versteijlen, directeur van Kristal. De secretaris van de jury was Indira van ’t Klooster, Architectuur
Lokaal. De jury was onafhankelijk van de deelnemers en
deed een autonome uitspraak. Bij de beoordeling waren ook
John Ringens (Stichting Waarborgfonds Kinderopvang) en
Janneke van der Poel (Architectuur Lokaal) aanwezig.
De inzendingen werden door Architectuur Lokaal getoetst
aan de randvoorwaarden, het wedstrijdprogramma, en het
programma van eisen. De inzendingen waren anoniem en
ingezonden onder motto, bestaande uit Latijnse lettervormen
of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Op geen der stukken
van de inzending of de verpakking kwam het handschrift
van de ontwerper, noch enig teken of lakstempel of iets
dergelijks, waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden afgeleid. Het toetsingsrapport is voorgelegd
aan de jury. De jury heeft twee inzendingen buiten mededinging beoordeeld, omdat deze niet voldeden aan Artikel
2.4. van het wedstrijdprogramma dat bepaalt dat alleen
ingeschrevenen in het Architectenregister aan de prijsvraag kunnen deelnemen.
Vervolgens zijn in de eerste ronde 19 van de 32 inzendingen afgevallen. In de tweede ronde nog eens 4 plannen.
Uiteindelijk selecteerde de jury 9 genomineerden.
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De beoordeling
Jury heeft de inzendingen met groot genoegen beoordeeld. Alle juryleden spreken hun
waardering en respect uit voor de kwaliteit
van de inzendingen en onderkennen de grote
inspanningen die de deelnemers hebben
verricht.
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen
reageren op de opgave, randvoorwaarden en programma van
eisen en analyseerde de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscri-teria - relevantie voor de opgave, oorspronkelijkheid, toepasbaarheid/haalbaarheid en de vertaling van
pedagogische visie naar ontwerp.
Voordat de jury inging op de inzendingen, heeft zij de
opgave aan de orde gesteld. De opgave is op zichzelf overzichtelijk: een ontwerp voor een accommodatie voor 88
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met bijbehorende
functie. Maar de problematiek eromheen is gecompliceerd.
Er is in het veld behoefte aan een architectonische visie op
uiteenlopende zaken, zoals aanpasbaarheid en verandering
in gebruik, het probleem van de beperkte buitenruimte,
integratie van kinderopvangvoorzieningen in andere
buurtvoorzieningen en afstemming op de behoeften van
kinderen. De inzenders reageerden in meer of mindere
mate op een of meerdere aspecten hiervan. Afhankelijk
van de invalshoek waren er grote verschillen tussen de
inzendingen.
De vraag is gericht op kinderopvang binnen een combinatieproject. De jury heeft zich bij de beoordeling van het
ontwerp dan ook uitsluitend gericht op dit deel van het
project. Wel is de relatie tussen een kinderopvangaccommodatie en de omliggende functies van groot belang.
Bijzondere aandacht is verder besteed aan de relatie tussen
het gebouw en een pedagogische visie - bestaand of fictief van de organisatie voor kinderopvang. Oplossingen voor
het gebrek aan (buiten)speelruimte en ideeën voor optimale
gebruikmaking van de beschikbare ruimte werden zeer op
prijs gesteld. Tot slot heeft de jury gezocht naar ideeën die
enerzijds een interessant concept bieden en tegelijkertijd
binnen het bereik liggen van kinderopvangorganisaties.
Ontwerpen die, realistisch bezien, lastig te exploiteren of
erg duur zijn, plaatsen zich bezijden de opgave omdat het
juist het vinden van nieuwe toepasbare ontwerpideeën een
belangrijk uitgangspunt van de prijsvraag is.
In de eerste ronde van de beoordeling werden aan de hand
van een integrale afweging van de beoordelingscriteria 13
inzendingen geselecteerd voor verdere bespreking in de
tweede ronde. Vervolgens besteedde de jury veel aandacht
besteed de inzendingen die niet tot deze selectie behoorden,
vooral om te bewerkstelligen dat die inzendingen waarvan
de kwaliteit in de eerste selectie mogelijk onvoldoende
was herkend, toch voldoende aandacht te geven. Ergens
vermelden discussie rond plan 12 en 17. Dit leidde
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niet tot extra toelatingen tot de tweede ronde. In totaal zijn
in de eerste ronde 19 van de 32 inzendingen afgevallen en
13 inzendingen zijn doorgegaan naar de tweede ronde.
Voorafgaand aan de tweede ronde discussieerde de jury over
het totale beeld dat zich aftekende in de 13 inzendingen.
Geconstateerd werd dat in grote lijnen zeven thema’s een
ruimtelijke rol spelen in de opgave.
Horizontale of verticale groepsindeling. Sommige plannen
gaan uit van een gescheiden groepen, of in ieder geval een
verschil in behandeling van de allerkleinsten (0-4) en de
grotere kinderen (4-12). Anderen laten alle leeftijden door
elkaar heen lopen. Dat leidt tot verschillende gedachten
over de hiërarchie tussen centrale ruimte en secundaire
ruimten, alsook de relatie tussen de centrale ruimte ten
opzichte van de flexibele ruimtes.
Flexibiliteit en modulaire systemen. Diverse inzenders
zoeken de oplossing van flexibel en aanpasbaar gebruik
van ruimtes in de toepassing van flexibele systemen. De
kwaliteit tussen de ideeën loopt uiteen van complete doehet-zelfpakketten met toiletunits, slaapruimten en eetplekken, via schuifwanden, naar systemen om muren te maken
van kasten of blokken. Bij dit type inzendingen heeft de jury
vooral gekeken naar de architectonische invulling van de
toepassing, alsook naar de kwaliteit van de voorgestelde
materialen.

Haalbaarheid versus vernieuwing. Sommige ideeën zijn zo
vernieuwend dat het de toepasbaarheid op grote schaal in de
weg staat, andere zijn zo praktisch dat er geen inspirerende
ontwerpgedachte van uitgaat. De vraag rijst wat zwaarder
moet wegen: een gedegen, haalbaar plan of een vernieuwend
concept dat zich niet eenvoudig laat uitvoeren. De jury wil
vasthouden aan de uitgangspunten van het wedstrijdprogramma, waarin om een ontwerp wordt gevraagd dat zowel
toepasbaar als oorspronkelijk is, in het besef dat dit de uiteindelijke keuze mogelijk zal bemoeilijken.
Locatie en relatie met andere functies. In de kinderopvang
speelt bereikbaarheid en parkeergelegenheid een grote rol.
Een locatie aan de rand van een middelgrote stad is echter
een ideale situatie die lang niet altijd beschikbaar is. De
jury waardeert vooral de inzendingen die ideeën aandragen
voor een locatie in een grote stad of een moeilijke wijk,
alsook de inzendingen die een koppeling zoeken van een
kinderopvangaccommodatie aan andere functies, zoals
woningbouw, een winkelcentrum, of andere concentraties
van voorzieningen. Juist aan dit soort ideeën hebben opdrachtgevers in de kinderopvang momenteel grote behoefte.
Al deze overwegingen en uitgangspunten leiden ertoe dat
in de tweede ronde nog eens 4 inzendingen afvallen. De 9
overgebleven plannen worden alle genomineerd.

Bestaande bouw en nieuwbouw. Het stond de inzenders vrij
te kiezen voor een uitgangspunt in nieuwbouw of in verbouw.
Aangezien de prijsvraag openstond voor architecten is ook
hier gekeken naar de mate waarin een architectonische
visie op het geheel tot uiting kwam in het ontwerp. Bij
bestaande gebouwen werden ontwerpen die zich beperkten
tot de binnenwanden beoordeeld als teveel interieur, vanuit
de gedachte dat neutrale casco’s op zichzelf onvoldoende
aanknopingspunten bieden voor de opgave. Plannen waarin
het gebouw zelf, de omgeving en de locatie werden
betrokken werden door de jury zeer gewaardeerd.
Bij nieuwbouw stond eveneens de relatie tussen gebouw,
interieur en omgeving centraal.
De relatie tussen binnen- en buitenruimte. In zijn algemeenheid zijn er weinig inzendingen die een toepasbaar idee
voor leveren voor het optimaliseren van buitenruimte.
Mooie ontwerpen zijn er wel, maar over de financiële haalbaarheid en het beheer ontbreekt vaak de onderbouwing.
Sommige ideeën zijn echter zeer wel haalbaar en inspirerend.
Pedagogische visie in relatie tot het ontwerp. Er is veel aandacht besteed aan de pedagogische visie door de inzenders.
De opvattingen van Malaguzzi (Reggio Emilia) zijn opvallend
vaak als uitgangspunt genomen, waarschijnlijk omdat deze
visie een aantal heldere uitspraken doet over de ruimte en
ruimtelijkheid. De inzenders die er vervolgens in slagen
om geen letterlijke vertaling van pedagogische visie naar
ontwerp te maken, leverden de beste ontwerpen.
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De Nominaties

3
Speelkamer
Speelkamer is welbewust gesitueerd in de Amsterdamse
Kolenkitbuurt, aan het Ernest Staesplein, vanuit de
gedachte dat de concentratie van school, gymzaal en kinderdagverblijf de levendigheid in de buurt, de integratie
tussen jong en oud, en allochtoon en autochtoon, en de
synergie tussen de al aanwezige functies zal versterken.
Centraal staat de pedagogische visie dat de behoefte van
kinderen aan zelfstandigheid, interactie en bewegingsvrijheid geleidelijk toeneemt. De interactie tussen de verschillende groepen is groot. Creativiteit en ontwikkeling staan
centraal. Het architectonisch ontwerp is daar geheel op
afgestemd. Het kinderdagverblijf zelf is een grote speelkamer, waarin de grenzen tussen binnen- en buitenruimte
diffuus zijn, door het gebruik van flexibele wanden en uitschuifbare wanden. Vaste elementen, zoals sanitaire voorzieningen zijn tot een minimum beperkt en vooral aan de
buitengevel geplaatst. Binnen het open plan zijn speciale
plekken opgenomen, zoals een computerkamer of babykamers, maar alle ruimten zijn voor alle kinderen toegankelijk. Speelruimtes variëren in afmetingen. Voor spelen in
kleinere groepjes zijn ‘boomhutten’ bedacht, speelkamers
op de eerste verdieping. De boomhutten staan in open verbinding met de begane grond en zijn op allerlei manieren
toegankelijk. Een kindertuin verbindt de school met de
kinderopvangaccommodatie.

De jury: ‘Door de gekozen locatie is
Speelkamer een maatschappelijk en politiek statement. Hoewel niet echt vernieuwend is het een rijk ontwerp, met een mooie
ruimtelijke opzet waarin alle ruimtes zich
lenen voor elke functie. De intrigerende
plattegronden bieden spannende ruimtes
voor kinderen.’
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4
Kindertuin, altijd buiten spelen

10
De Sjop

Kindertuin combineert de behoefte van kinderen aan vertouwde, besloten ruimtes alsook aan avontuur. Door de
open opzet kunnen leid(st)ers en kinderen elkaar altijd
zien, zonder dat ze direct hoeven deel te nemen aan een
activiteit. Het ontwerp is opgebouwd uit zeven huisjes,
waarin elke groep een onderkomen heeft. De huisjes zijn
in relatie tot de gangbare afmetingen klein, maar daar
staat tegenover dat de ruimte tussen de huisjes is overkapt
met een standaard kassensysteem. Zo ontstaat een tuin,
waarin het hele jaar buiten kan worden gespeeld. Bij mooi
weer gaat het dak open, bij regen of harde wind blijft het
dicht. De huisjes die twee bouwlagen hebben, worden verbonden door een loopbrug, maar ook via glijbanen, klimpalen of een trap kunnen gebruikers naar boven of naar
beneden. De huisjes hebben alle een andere kleur en hebben een rubberen wandafwerking. De oplossing is geschikt
voor allerlei locaties. Flexibiliteit is ingebouwd doordat
een deel van de huisjes zou kunnen worden verhuurd aan
andere instellingen wanneer de vraag daalt.

De ontwerpers van De Sjop kiezen combineren kinderopvang en schoolgebouw met een winkelcentrum in een
naoorlogse buitenwijk. Niet alleen is dat een goede locatie
vanwege de bereikbaarheid en de grote hoeveelheid parkeerruimte, het ontwerp draagt tevens bij aan verlevendiging van de vaak saaie gebouwen. In het plan wordt de
scheiding tussen school en kinderopvang opgeheven. In
plaats daarvan kiest De Sjop voor een kinderwinkelcentrum met themaruimten. Pedagogisch uitgangspunt is de
leer van Howard Gardner die de nadruk op cognitieve
intelligentie verbreedt naar acht aandachtsgebieden die bij
kinderen gestimuleerd zouden moeten worden. Voor elk
aandachtsgebied is er een themaruimte, bijvoorbeeld een
bibliotheek en een leeshoek om de taalvaardigheid te ontwikkelen, een sportruimte en een knuffelhoek voor de stimulering van lichamelijke intelligentie. Dat leidt tot een
ruimtelijke opzet over twee verdiepingen. Op de begane
grond is een grote open schoolpleinachtige ruimte. Op de
eerste verdieping zijn verschillende themaruimtes gegroepeerd in negen blokken die meer of minder diffuus in
elkaar overgaan, waardoor ook verbindingen tussen de
verschillende intelligentiegebieden kunnen worden gelegd,
bijvoorbeeld in de vorm van een theater. De baby’s hebben
nog een eigen ruimte, de peuters bewegen zich vrij door
het centrum conform een individueel ontwikkelingsplan.

De jury: ‘Kindertuin is een conceptueel
sterk plan voor een buitenwijk of een dorp,
omdat het kinderen speel- en buitenruimte
biedt in een totaal andere sfeer dan op
school, maar of het klimatologisch haalbaar is, valt te betwijfelen. De goede plattegronden werpen de vraag op of de afmetingen van de huisjes realistisch zijn.’

De jury: ‘De Sjop heeft een sterke stedenbouwkundige setting. De koppeling aan een
winkelcentrum biedt legio mogelijkheden
voor exploitatie en speelt daarmee in op de
toekomstige opgave in de kinderopvang.
Filosofie en ontwerp zijn goed in balans, al
had het ontwerp iets verder kunnen worden
uitgewerkt. De flexibiliteit in het ontwerp
maakt het concept toepasbaar in verschillende situaties.’
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11
Kriskras

18
Generatiemix

Kinderopvang komt vaak terecht in al bestaande gebouwen die niet specifiek voor kinderen zijn ontworpen.
KRISKRAS biedt een mogelijkheid om de ruimte alsnog
kindspecifiek en flexibel in te richten met behulp van functionele elementen. In zo’n vrij te plaatsen element zijn alle
voor een bepaalde activiteit benodigde materialen en
gereedschappen aanwezig. Zo is er een Speel- of
Leeszolder voor rustige bezigheden, een Garage voor
beweging, of en Werkplaats voor handvaardigheid. Ook
zijn er vaste modules voor eet-, slaap- en facilitaire functies. Kleuren verduidelijken de functie van een bepaald
element. Als materiaal is gekozen voor meubelplaat
(MDF), dat gebruiksvriendelijk en makkelijk te verwerken
is en relatief weinig weegt, waarbij de mate van afwerking
budgetafhankelijk kan worden uitgerwerkt. Daarbij gaan
de inzenders uit van een groepsindeling waarbij de kinderen niet meer dan twee jaar in leeftijd verschillen, vanuit
de gedachte dat kinderen van elkaar kunnen leren, zonder
dat het leeftijdsverschil al te groot is. (Buiten) speelruimte
is op de gekozen locatie afdoende aanwezig in en naast
het gebouw in de vorm van een sporthal, een voetbalveld
en een skatehal.

De inzenders van Generatiemix signaleren twee maatschappelijke trends: de groeiende populariteit van de stad
als vestigingsplaats voor jonge professionals met kinderen,
en de toenemende vergrijzing. Het voorstel biedt een strategie om het dagelijks leven van werkende ouders te vergemakkelijken én de ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren in de vorm van een combinatiegebouw voor een
school, kinderopvang, een ouderencentrum, een sportcentrum en een parkeergarage. Het pedagogische uitgangspunt is een evenwicht tussen geborgenheid enerzijds en
avontuur anderzijds, waarbij interactie het centrale doel is.
Het verticale organisatiesysteem beperkt zich niet tot de
leeftijden van 0 tot 12, maar verbreedt de doelstelling tot
de leeftijd van 0 tot 100 jaar. De verschillende gebruikers
van het gebouw hebben hun eigen ruimten, maar richt
zich vooral mogelijkheden op ontmoeting binnen het
gebouw, bijvoorbeeld bij de entree, in gangen, en op trappen. Dat uitgangspunt wordt vertaald in een transparante,
architectonische opzet. De betonconstructie krijgt een glazen gevel, zodat zelfs de allerkleinsten vanaf de vloer naar
buiten kunnen kijken. Stalen kolommen ondersteunen de
uitkragende volumes die de (semi-) buitenruimte binnen
het gebouw vormen. Naast het gebouw is ook nog speelruimte in de buitenlucht.

De jury: ‘KRISKRAS biedt een goed uitgewerkte interpretatie van de opgave in een
bestaand gebouw. De slimme locatiekeuze
en de helder uitgewerkte modules maken
het plan goed uitvoerbaar in de praktijk.
Een risico is wel dat bij uitvoering het
karakter van het gebouw te veel buiten
beschouwing wordt gelaten, waardoor het
meer een inrichtingsplan wordt dan een
architectonische opgave.’

De jury: Generatiemix speelt goed in op
maatschappelijke tendensen. Als concept is
de combinatie van jong en oud heel aantrekkelijk. Maar de uitwerking is niet optimaal. De locatie lijkt niet geschikt voor
buitenschoolse opvang, en het is jammer
dat de gebruiksmogelijkheden van het dak
niet in het ontwerp zijn meegenomen.’

19
Anker

22
Multi-pleks

De inzenders van Anker betogen dat alle verschillende
functies in het plan (school, kinderopvang, atelierwoningen, gymzaal, restaurant, buitenruimte en speeltoren) als
volume duidelijk herkenbaar moeten zijn voor alle gebruikers. Ook met een uitgesproken vormgeving is flexibel
gebruik en functieverandering in de toekomst mogelijk. Zij
nemen een pedagogische visie als uitgangspunt, waarbij de
kinderen de eerste twee uur zelf bepalen wat ze willen
doen, daarna krijgen ze een aantal taken die verplicht zijn.
Tijdens de uren die ze zelf mogen invullen, staat integratie
met kinderen van alle leeftijden centraal. In het ontwerp
komt dat tot uiting in een speeltoren die aan alle verdiepingen grenst, waarin uiteenlopende activiteiten kunnen
plaatsvinden (spelen met water en zand, lego, spelletjes,
knutselen). Naast vaste groepsruimten is er een activiteitenruimte die vrij indeelbaar is. De ontwerpers stellen voor
in deze ruimte strandhuisjes neer te zetten, die makkelijk
op te bouwen en af te breken zijn, opdat gebruik en invulling telkens verandert. Het restaurant heeft een meervoudige functie. Overdag kan het dienen als kinderkookcafé,
’s avonds als eetgelegenheid en bij gelegenheid kan de
ruimte worden uitgebouwd tot tentoonstellingsruimte of
theater.

Multi-pleks is een wooncomplex met basisschool,
naschoolse opvang, kinderdagverblijf en welzijnsvoorzieningen. Al deze functies zijn om een natuurtuin gesitueerd,
die zowel openbare ruimte, buitenspeelruimte als collectieve tuin is. Het gebouw is vier verdiepingen hoog. De kinderopvangaccommodatie is verspreid over al deze verdiepingen. Op de begane grond profiteert het
kinderdagverblijf van de tuin. Glazen vouwdeuren bieden
de mogelijkheid om een gezamenlijke speel-slaapruimte te
veranderen in een grote overdekte binnenruimte. Voor de
naschoolse opvang zijn de verdiepingen zijn te bereiken
via avontuurlijke speeltrappen, maar ook via de liften van
de appartementen. Het ‘knutseldak’ is bedoeld om te timmeren. In het ontwerp voorzien gevelkamers (kleine nissen aan de buitengevel) in de behoefte van kinderen aan
afzondering. Samen spelen is mogelijk in speelkamers. Op
alle verdiepingen is buitenspeelruimte in de vorm van terrassen en balkons. Door een verdiepingshoogte van vier
meter is functieverandering in de toekomst mogelijk. De
structuur van het gebouw voorziet in het ombouwen van
de naschoolse opvangruimtes op de verdiepingen tot
appartementen.

De jury: Anker is een goed doordacht en
herkenbaar plan dat identiteit van gebouw
en gebruikers centraal stelt in een informeel
concept. Wel leunt het zwaar op de bredeschoolgedachte en biedt het weinig vernieuwende inzichten.

De jury: ‘Multi-pleks is een architectonisch
statement in een nieuw gebouw dat een
goede balans weet te vinden tussen kinderopvang en andere functies, alsook tussen
groepsruimten en centrale activiteiten. De
interessante typologie is goed exploiteerbaar en praktisch bruikbaar. De maatvoering lijkt echter onrealistisch ruim en het
functioneren van de collectieve tuin is
onvoldoende uitgewerkt.’
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‘Land’ bevindt zich in een drukke, stedelijke straat. Een
klein deel van de gevelwand wordt gesloopt en opnieuw
ontwikkeld. Op de begane grond ontstaat een beschut
voorterrein door de begane grond iets terug te leggen in
de gevelwand. De locatie is goed bereikbaar en in de
nabije omgeving bevinden zich een dierentuin, een zwembad en sportvelden. Het bieden van zowel geborgenheid
(in een verticaal groepssysteem) als een uitdagende omgeving vormt de kern van de pedagogische visie, alsook van
het architectonisch concept. Een langgerekte ruimte (het
‘veld’), met aan de uiteinden compacte groepsruimten, is
het uitgangspunt voor een ontdekkingsreis door het
gebouw. Trappen, zichtlijnen en hellingbanen resulteren in
een continue ruimte met veel afwisseling in ruimtelijke
beleving. Overzicht en doorzicht wisselen elkaar af. Als
oriëntatiepunten zijn 9 ‘kiezelstenen’ ontworpen, kleine
huisjes die elk een andere beleving bieden (muziek, zachte
materialen, kiezelstenen). In het veld vinden alle activiteiten plaats, delen zijn afsluitbaar met schuifwanden, zonder
dat de doorlopende routes worden geblokkeerd. Op verschillende niveaus zijn buitenspeelruimtes in het plan
opgenomen.

IVXII brengt een nadrukkelijke scheiding aan tussen kinderopvangaccommodatie enerzijds, en de
school en de naschoolse opvang anderzijds. De opvang
voor de allerkleinsten krijgt een duidelijk herkenbare plek
in het gebouw, terwijl de school en de BSO grotendeels
versmelten. Dat sluit aan op het gekozen pedagogische uitgangspunt dat is gestoeld op een combinatie van sociale en
persoonlijke ontwikkeling. De buitenschoolse opvang
kent geen organisatie in leeftijdsgroepen, maar in vriendengroepen die elkaar treffen in een centrale ruimte. Deze
ruimte kan relatief klein blijven doordat er geen gebieden
zijn gedefinieerd voor specifieke activiteiten. De inzenders
introduceren ‘de speelharmonica’. In dit systeem van
mobiele kasten zijn de benodigdheden voor verschillende
activiteiten compact opgeborgen. Elke activiteit bestaat uit
twee kasten die overal naartoe kunnen worden gereden
en, zodra ze zijn geopend, een eigen ruimte vormen met
alle materiaal binnen handbereik. Afhankelijk van de
functies waarmee een kinderopvangaccommodatie wordt
gecombineerd, kan de inhoud van de kasten worden uitgebreid met activiteiten die in de context van de wijk relevant zijn. Ook op andere manieren wordt de ruimte optimaal benut; zo kan er gesport worden op het dak en is de
keuken ’s avonds te gebruiken door andere organisaties.
Het gebouw zelf is een neutraal casco.

De jury: ‘Land’ biedt een intrigerend en
ruimtelijk goed doordacht concept dat een
leuke combinatie biedt van structuur en
labyrint. De stedenbouwkundige setting is
sterk, en er is een integrale benadering tussen exterieur en interieur. Maar het plan is
te complex en te functiespecifiek om als
reële mogelijkheid voor kinderopvangaccommodaties in het algemeen te kunnen
dienen.’

De jury: ‘Het idee van de speelharmonica in
IVXII biedt in concept en uitvoering inspirerende uitgangspunten in de praktijk. Ook
in termen van optimaal ruimtegebruik is dit
een goed uitgewerkt plan. De keuze voor
een neutraal casco bij nieuwbouw overtuigt
echter niet.’
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