
120320300 info@arch-lokaal.nl 

 

 

  
  
 Scholenatlas. Nieuwe opgaven voor basisonderwijs en opvang 

Toelichting op onderzoeksproject  

Scholenbouw is een grote opgave. Dat gaat niet alleen om nieuwbouw. In veel gemeenten staat 

juist verbouwing van bestaande scholen op de agenda. Architectuur Lokaal is op zoek naar goede 

voorbeelden om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de (publieke) opdrachtgevers en 

ontwerpers die hierbij betrokken zijn. 

De voorbeelden worden geanalyseerd in een onderzoek van Architectuur Lokaal, het Atelier 

Rijksbouwmeester en de TU Delft. Ook de PO-Raad en de BNA zijn bij het project betrokken. De 

resultaten zullen onder meer worden gepubliceerd in een Scholenatlas, die opdrachtgevers 

handreikingen biedt bij de voorbereiding van verbouwingen ten behoeve van het basisonderwijs en 

kinderopvang. 

Informatie en vragen: dirk.bergvelt@arch-lokaal.nl 

Waarom vraagt Architectuur Lokaal inspirerende voorbeelden in te zenden van verbouwingen 
ten behoeve van basisonderwijs en kinderopvang? 
 
Achtergrond 
Een door dr. Dolf Broekhuizen gecoördineerd team van onderzoekers gaat in samenwerking met 
het Atelier Rijksbouwmeester in 2012 werken aan een ‘Scholenatlas. Nieuwe opgaven voor 
basisonderwijs en kinderopvang’. In dat kader worden verbouwde scholen voor basisonderwijs en 
kinderopvang in Nederland onderzocht (in de brede zin: ook brede scholen, ook kulturhus, ook 
MFA).  
 
De te onderzoeken verbouw-projecten zijn gericht op de volgende specifieke opgave:  
1.  ruimtes voor groeps- en individueel onderwijs,  
2.  de gemeenschapsruimte,  
3.  de overblijfruimte en keuken,  
4. ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse activiteiten,  
5.  bibliotheek, cultuur en sport,  
6.  flexibiliteit en meervoudig gebruik,  
7. buitenruimte 
Een overzicht van best practices wordt opgenomen in de Scholenatlas. Daarin worden de meest 
kenmerkende voorbeelden van de onderzochte gebouwen, gegroepeerd per thema, gepubliceerd 
(op een website en in een publicatie). Als veel projecten worden ingezonden, moet wellicht een 
selectie worden gemaakt.  
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Nadere toelichting 
De samenstellers van de Scholenatlas willen in het overzicht aandacht geven aan hoogwaardig 
verbouwde scholen en aan gebouwen die tot basisschool zijn getransformeerd. Bijvoorbeeld een 
gebouw dat is aangepast aan nieuwe onderwijsvormen, of een schoolgebouw waarin ruimte is 
gemaakt voor een kinderdagverblijf of tussenschoolse opvang. Of een school voor voortgezet 
onderwijs die is verbouwd tot basisschool. Of twee basisschoolgebouwen die tot een gebouw zijn 
samengevoegd. Een BSO die geïntegreerd is met onderwijsruimte in een bestaand gebouw. Een 
leerplein gemaakt in de voormalige gymzaal of schoolzaal. Het is niet makkelijk om goede 
voorbeelden te vinden van dergelijke verbouwingen en transformaties, maar met uw hulp moet het 
mogelijk zijn een overzicht te krijgen. Doel is meer inzicht te verkrijgen op deze 
verbouwingsopgave. Welke karakteristieke verbouwingswensen komen naar voren en hoe worden 
die ruimtelijk opgelost. Een overzicht daarvan kan een handreiking zijn aan instellingen die zich 
voor deze opgave gesteld zien. Let op: het gaat niet om onderhoudsingrepen. Het gaat ook niet om 
reguliere uitbreidingen, zoals een vleugel toevoegen met meerdere standaardlokalen. Het moet 
echt gaan over andere vormen van gebruik zoals hierboven genoemd. 
 
Gevraagde actie 
We vragen iedereen die een verbouwd schoolgebouw kent, en denkt: ‘Dat is voor dit onderzoek 
een inspirerend ontwerp en relevant om te analyseren, dit is exemplarisch voor Nederland’, om dit 
aan ons te laten weten. 
Via deze link kunt u de gevraagde gegevens vóór 28 april doorsturen.  
Het gaat onder meer om de volgende gegevens: 
- de naam van de school, adres, plaats; 
- bouwjaar en de ontwerper van de oorspronkelijke bouw en verbouwing; 
- het karakter van de verbouwing en de reden waarom u dit project exemplarisch vindt 
Het gebouw moet op dit moment bestaan en het moet in gebruik zijn voor primair onderwijs (en 
opvang).  
 
Mocht u documentatiemateriaal willen insturen, dan kunt u dit zenden aan  
Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam 
Houdt er rekening mee dat het materiaal niet aan u wordt teruggestuurd. 
Stuur daarom geen originelen, maar uitsluitend kopieën.  
 
Dank voor uw medewerking! 
 
 

 

 

 

 

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/03/Aanmelding-school-voor-Scholenatlas.pdf

