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Basisscholen en regionalisme
De opgave in de scholenbouw is sterk veranderd. Steeds vaker is sprake van
wijkgebouwen waarin de basisschool is gecombineerd met andere functies.
En meer dan voorheen wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot verbouwen,
hergebruik en transformatie om adequate onderwijsvoorzieningen te realiseren.
Basisscholen zijn hierdoor stevig gehecht aan de specifieke lokale
omstandigheden. Wat is daarvan de toegevoegde waarde?
Auteur Dolf Broekhuizen
Wie streekeigen bouwen zegt, ziet al snel gefronste wenkbrauwen. Critici stellen dat zoiets niet meer bestaat in deze wereld
van globalisatie, normalisatie en wereldwijde productie van
bouwmaterialen. Zelfs het kritisch regionalisme, met architectuur als repliek op politieke en plaatselijke condities, is een
zachte dood gestorven.1
Toch is de laatste jaren het versterken van de lokale identiteit,
in ruimtelijke én organisatorische zin, ook bij de scholenbouw
opnieuw actueel. Streekeigen basisscholen ontstaan met een
visie op de culturele condities, het ambacht speelt een grote
rol.

Clustering van functies
Lokale condities laten meespelen in het programma van de
basisschool heeft een functionele achtergrond. Monofunctionele scholen met een generieke vorm worden nauwelijks nog
gebouwd. In steeds meer gemeenten verschijnen basisscholen als onderdeel van multifunctionele accommodaties (mfa),
die onderscheidende namen krijgen als Kulturhus, brede
school, community centre of kindcluster.
Aan de behoefte tot clustering liggen verschillende trends
ten grondslag.2 Veel gemeenten willen brede scholen en proberen meerdere organisaties onder één dak te huisvesten. Een
brede school biedt de mogelijkheid tot samenhangende bege-

leiding van kinderen, is de verwachting. In de provincie Gelderland is het Kulturhus in opkomst waarbij meerdere maatschappelijke en welzijnsfuncties worden gebundeld, om die functies
voor de gemeente te behouden. Een basisschool en andere
kindfuncties kunnen van zo’n Kulturhus onderdeel uitmaken,
naast bijvoorbeeld een bibliotheek, cursusruimte of wijkcentrum.3
Zowel in kleine gemeenten als in grote steden wordt al minstens tien jaar voor- en vroegschoolse educatie gestimuleerd.
Het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs werken daarbij
samen. Voor de kinderen vanaf vier jaar wil men de tijden van
basisscholen en Buitenschoolse Opvang op elkaar laten aansluiten. Nu is dat niet altijd het geval, aangezien het vaak om
gescheiden organisaties gaat. Om onderwijs en verschillende
vormen van opvang, tussenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang integraal vorm te geven, realiseren opdrachtgevers de laatste jaren Integrale Kindcentra.

Transformatie tot collectieve voorziening
Nieuwbouwtrajecten nemen in aantal af. Veel bestaande basisscholen zullen breder worden, aangezien de koppeling aan
wijkfuncties veel voordelen biedt. Hoewel complexe en langdurige procedures op dit moment een soepele totstandkoming van scholen in multifunctionele accommodaties in de

In een voormalig klooster in Veghel is door Leenders architecten een basisschool ontworpen.
Een als los meubel ontworpen tribunetrap in de aula verbindt de onderbouw met de bovenbouw.
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1 De term is afkomstig van Kenneth
Frampton uit het essay ‘Towards a
Critical Regionalism: Six Points for an
Architecture of Resistance’
2 Frank Studulski i.s.m. de klankbordgroep integraal kindcentrum, Op weg
naar het integraal kindcentrum,
Amsterdam 2010, p. 141-170.
3 Een van de grootste is het Kulturhus Dok Zuid in Apeldoorn. Corrie
Folkersma (e.a), Een vorm van delen.
Gelders Kulturhus, 2007, p. 44-51.
4 Een goed voorbeeld van een IKC is

weg kunnen staan, zijn gemeenten in staat op basis van maatwerk succesvolle projecten te realiseren. Sinds de decentralisatie hebben zij meer zeggenschap over de huisvesting.
Vindingrijke en volhardende initiatiefnemers vinden allerlei
manieren om unieke complexen van de grond te krijgen, door
financiering te zoeken buiten het normbudget. Een van de
strategieën is transformatie. Na tien jaar planvorming is het
voormalige klooster Zijtaart door Leenders architecten herbestemd tot een brede collectieve voorziening waaronder een
dorpshuis en een basisschool. Dat het programma ook een
pinautomaat vermeldt, maakt duidelijk hoe moeilijk het is
om in kleine gemeenten essentiële voorzieningen in stand te
houden.

Kindcentrum De Ontdekking in Den
Bosch, Ter Haar Van Ling Architecten,

Integrale Kindcentra

2010.

Het recente streven naar de clustering van voorzieningen in
het Integrale Kindcentrum (ikc) heeft tot doel basisscholen
ruimtelijk en organisatorisch te combineren met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.4 In een nieuw ontworpen
kindcentrum is de samenwerking tussen kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en basisschool nog hechter dan in
brede scholen. Vijf architectenbureaus onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe typologieën. Om in de grote behoefte
aan kinderopvang te voorzien is nieuwbouw echter niet toereikend, zeker vanwege de huidige economische werkelijkheid
en de heersende opvattingen over duurzaamheid. Verbouwen
is hier de opgave. Terwijl bij voortgezet onderwijs inmiddels de
mogelijkheden worden bestudeerd om leegstaande kantoorgebouwen geschikt te maken voor onderwijs, staat bij het primair onderwijs verbouw van bestaande basisscholen centraal.5
Uit de recente studie ‘De transformatie van het schoolgebouw’
(2011) die de tu Delft in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang heeft uitgevoerd, blijkt waar mogelijkheden liggen
om bestaande basisscholen te koppelen aan kinderopvangvoorzieningen. Overmaat in gebouwen blijkt een gunstige
voorwaarde voor de transformatie te zijn. In de praktijk
ontstaan al de eerste voorbeelden van nieuwe gebouwtypen,
zoals de verbouwing van de voormalige openluchtschool
St. Oda tot kindcentrum Oda (2011) in Maastricht.6

5 Interessant is de ontwerpstudie van
BNA Onderzoek naar de transformatie
van het leegstaande kantoorgebouw
‘De Vogelstruys’ in Amsterdam ZuidOost tot een gebouw voor
competentiegericht onderwijs.
Publicatie najaar 2011.
6 De transformatie van Kindcentrum
Oda is volledig door een interne
herschikking opgelost, zodat het
waardevolle stadsbeeld van de jaren
dertig wijk intact is gelaten.
7 Wim Eggenkamp, Teun van den
Ende (red.), Cultuurhistorie in de
stedelijke vernieuwing van de veertig
aandachtswijken, College van Rijksadviseurs, Den Haag 2011, p. 232.
8 Vergelijk: Mieke Dings, Peter Paul
Witsen (red.), Dorp +. Handreiking
dorpseigen uitbreiden, Utrecht 2008.
9 Jeannette Doornenbal, ‘Het schoolgebouw als pedagoog’, in: Elise
Schouten (red.), Gebouwen voor
kinderen, Sardes Speciale Editie, nr 11,
april 2011, p. 14-17.

Wijkgebouwen

10 Zie voor de ontwikkeling in de

In gebieden die te maken hebben met krimp van de bevolking
of een dalend leerlingenaantal is transformatie en verbouwing
een kansrijke optie om de voorzieningen op peil te houden.
De Rijksadviseur voor het Cultureel erfgoed, Wim Eggenkamp,
betoogt in Cultuurhistorie in de stedelijke vernieuwing van de
veertig aandachtswijken (2011) dat de realisatie van brede
scholen in bestaande schoolgebouwen in de aandachtswijken
een goede mogelijkheid biedt om de karakteristiek van deze
wijken te behouden.7 Daarnaast zien we vaak dat leegstaande

architectuur van basisscholen van
1950 tot 1990: Dolf Broekhuizen, ‘Bouw
geen scholen, bouw educatieve centra’, in: Ton Verstegen, Dolf
Broekhuizen (red.), Een traditie van
verandering. De architectuur van het
hedendaagse schoolgebouw,
Rotterdam 2007, p. 16-68.
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schoolgebouwen worden getransformeerd tot een gebouw
voor kinderopvang.
Bij de besluitvorming over functieverandering is een integrale
benadering van de omgang met voorzieningen cruciaal. In
Amsterdam is de school voor speciaal basisonderwijs De Kans
(Inbo) ontstaan uit een fusie van twee scholen voor speciaal
onderwijs, waardoor het kenmerkende jaren vijftig gebouw
met de h-vormige plattegrond nieuw leven is ingeblazen. Met
het budget dat aan de transformatie is besteed, is een voorziening gerealiseerd met ruimtelijke kwaliteiten, die bij besteding
van hetzelfde bedrag voor nieuwbouw nooit zouden zijn
gehaald.
Terwijl in bestaande wijken de kindvoorzieningen moeten
worden aangepast aan nieuwe omstandigheden, zijn in nieuwe
wijken de voorzieningen een belangrijke voorwaarde voor
gezinnen om zich te vestigen. Het gemeentebestuur heeft
er bij de groei van de wijk belang bij, dat snel de nodige voorzieningen gereed zijn. In brede school Groot Holthuizen (we
architects) zijn de kindfuncties samengebracht in meerdere
paviljoens, zodat niet alleen voor- en vroegschoolse educatie
professioneel kan worden uitgevoerd, maar ook de tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang gescheiden kunnen functioneren van de twee basisscholen in het complex.
Door de bestaande boerderij volledig nieuw op te bouwen, en
te integreren in het cluster van paviljoens, is hier een contextrijke leer- en leefomgeving ontstaan.

Het gebouw als pedagoog
De genoemde voorbeelden van streekeigen schoolgebouwen
zijn divers, maar hebben met elkaar gemeen dat de waardevolle ruimtelijke karakteristieken van een plek worden
versterkt, en een nieuwe, eigentijdse lading krijgen. Het functionele programma volgt uit de behoefte van de wijk. Deze
vorm van regionalisme is subtiel ingebed in een lokale
gemeenschap. Als strategie om tot een betekenisvol gebouw
te komen is het flexibel. En het vergt een zorgvuldig besluitvormingsproces waarin de opgave wordt benaderd vanuit een
bredere context dan het individuele gebouw.8
Dergelijke nieuwe kindcentra en basisscholen met verbrede
wijkfuncties hebben een nog onderbelicht opvoedend effect.9
De schoolkinderen merken dat ook andere mensen uit de wijk
in het gebouw komen. Ze ervaren dat hun beschutte, vertrouwde wereld deel uitmaakt van een groter geheel. De
langzame ontwikkeling van monofunctionele basisscholen
naar brede educatieve centra, die omstreeks medio jaren
vijftig in ons land begon, heeft daarmee ook een pedagogisch
effect: de architectuur wordt benut als fundamenteel vormende kracht.10 Het gebouw zelf is ook een pedagoog.

Basisschool en dorpshuis klooster Zijtaart
in Veghel Leenders architecten
Zes jaar nadat de laatste zusters Franciscanessen
vertrokken, is het voormalige klooster Zijtaart in
gebruik genomen als dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal, bibliotheek en appartementen. Het relatief
grote gebouw aan het centrale dorpsplein is omgevormd tot het collectieve centrum van de gemeente,
dat ook door de gezinnen in het omvangrijke buitengebied kan worden gebruikt.
In een van de vleugels van het tussen 1901 en 1910 gebouwde klooster (ontwerp J.H.H. van Groenendael) was
oorspronkelijk een kleine meisjesschool opgenomen. Deze
verhuisde halverwege de jaren zestig naar een nieuw
schoolgebouw in dezelfde straat. In het ontwerp voor de
transformatie van het klooster situeerde Leenders Architecten de basisschool in de andere vleugel. De bredere
beukmaat van de westvleugel is benut om naast de lokalen
een ruime speelzone en werkplekken op de gang te maken.
De voormalige kapel dient als grote aula voor de school. Een
als los meubel ontworpen tribunetrap in de aula verbindt de
onderbouw met de bovenbouw.
De basisschool beschikt door de transformatie over veel
meer ruimte voor het onderwijs dan bij nieuwbouw volgens
normale omstandigheden mogelijk zou zijn geweest. Er zijn
individuele werkplekken voor projectmatig werken door de

bovenbouwleerlingen op de verdieping; de school heeft een
karaktervolle aula voor weekintroductie en weekafsluitingen. De vroegere biechtstoelen dienen nu als berging.
Het dorpshuis in de oostvleugel is door oudere inwoners in
gebruik als eetcafé en biljartzaal. Overigens zijn enkele
multifunctionele ruimtes in het gebouw zo ontworpen dat
ze door meerdere organisaties (na elkaar) kunnen worden
gebruikt. Het interieur van het voormalige klooster is grotendeels vernieuwd, maar het architectenbureau heeft wel
gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld bestaande
paneeldeuren opnieuw te gebruiken, wijwaterbakjes een
nieuwe plek te geven, en gebrandschilderde ramen te

Fotograaf Fleur Beerthuis

De multifunctionele ruimtes in het gebouw
zijn zo ontworpen dat ze door meerdere organisaties
kunnen worden gebruikt
herplaatsen. Bij het exterieur stond een restauratieve
opvatting voorop.
Terwijl aan het dorpsplein het historische karakter van het
klooster is gehandhaafd, is de nieuwe vleugel aan de zuidzijde duidelijk eigentijds. Door middel van materiaalgebruik
is aansluiting gezocht op de oudbouw. De roestige gevelbekleding van leisteen geeft de nieuwe vleugel een aards
karakter. Hierdoor ontstaat een expressieve overgang van
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onderwijsruimtes basisschool
speel- en werkgangen
stafruimtes school
peuterspeelzaal
gymlokaal
evenementruimte dorpshuis
vergaderruimtes dorpshuis
nevenruimtes dorpshuis
woningen
kantoor en bibliotheek
bergingen en toiletten
gangen en stijgpunten

het gebouw naar de kloostertuin die zal worden omgevormd tot een park. Het vormt een associatie met het
agrarische karakter van de streek. Centraal in deze nieuwe
vleugel ligt een ruime foyer, die gebruikt kan worden voor
collectieve bijeenkomsten zoals carnaval. Door de toevoeging van de zuidvleugel is in het midden van het gebouw
een patio ontstaan die toegankelijk is via de centrale hoofdingang aan de dorpsstraat. Overigens beschikken veel
functies over zelfstandige ingangen, zodat ze individueel
zijn te exploiteren en te beheren.
De financiering van het project is onder meer mogelijk door
de nieuwbouw van woningen op de plek waar nu nog de
jaren zestig school en het bestaande dorpshuis staan. Niet
alleen het meest karaktervolle dorpsgezicht is door de herbestemming behouden. Ook is een nieuwe en betekenisvolle economische drager gevonden voor het gemeentelijke
monument. Juist in deze uitgestrekte gemeenschap is een
sterk collectief hart wenselijk.

Veel functies in het voormalig klooster en de nieuwbouwvleugel beschikken over zelfstandige
ingangen, zodat ze individueel zijn te exploiteren en te beheren.

Opdrachtgever gemeente Veghel
Ontwerp Leenders Architecten, Veghel
Projectarchitecten Hans van den Tillaart, Gudule Martens
Medewerkers Antoon Verbakel, Mark Sigmans
Adviseur constructie Goudstikker de Vries, ‘s-Hertogenbosch
Adviseur installaties Deerns, Eindhoven
Adviseur akoestiek DGMR bouw, Arnhem
Aannemer Wijnen bouw en service, Someren
Bruto vloeroppervlakte 5250 m2
Netto vloeroppervlakte 3990 m2
Programma basisschool, peuterspeelzaal, dorpshuis, sport en
evenementenzaal, appartementen.
Voorlopig ontwerp mei 2008
Definitief ontwerp december 2008
Aanvang bouw december 2009
Oplevering augustus 2011
Bouwsom inclusief installaties €5.950.000 excl btw
Bouwsom exclusief installaties €5.000.000 excl btw
Bouwsom inclusief installaties €7.080.500 incl btw

Dankzij de herbestemming is een karakteristiek dorpsgezicht voor de gemeenschap behouden gebleven.

Bouwsom exclusief installaties €5.950.000 incl btw
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School voor speciaal basisonderwijs De Kans
in Amsterdam Inbo/Rowin Petersma

De nieuwbouw van De Kans volgt hetzelfde stramien als de H-vormige plattegrond van de oudbouw.
Ook hier zorgt een gang voor ontsluiting en het afbakenen van speelruimte.

Fotograaf Kees Hummel

Van de diverse zogeheten h-scholen die in de jaren
vijftig in Amsterdam zijn gebouwd, zijn er nog meerdere
in gebruik. De gebouwen zijn kenmerkend voor de
Wederopbouw vanwege de opzet met grote, tweezijdig
belichte lokalen en de ruime buitenspeelplaatsen die
als een geheel met het gebouw zijn gerealiseerd. De
gemeentelijke dienst Publieke Werken ontwierp deze
scholen met als doel het wijkleven te bevorderen.
Daartoe nam de architect een grote schoolzaal in
het ontwerp op; een centrale plaats voor het gemeenschapsleven in de vorm van toneel-, theater- en
muziekuitvoeringen en schoolsamenkomsten.
Op termijn zullen de meeste van deze basisscholen worden
vervangen. De h-school aan de Thomas van Aquinostraat in
Slotermeer is een van de weinige die wordt behouden. Dat
juist dit gebouw een nieuw leven krijgt, volgt uit een samenloop van omstandigheden. De directeur van de bestaande
school voor speciaal onderwijs is zeer gedreven, de ligging
aan het Sloterpark is bijzonder waardevol en bouwkundig
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was de school nog goed. Bovendien is het gebouw door de
ruime opzet geschikt voor speciaal onderwijs aan kinderen
met gedragsproblemen en taal- en leerachterstanden, vaak
uit gezinnen met verstoorde gezinssituaties. Sbo De Kans is
een fusie van twee scholen voor speciaal onderwijs: De Kade
en de Van Voorthuijsenschool. De stadsdeelraad was vanwege de bijzondere typologie bereid de extra kosten van een
verbindingsgang te dragen, zodat de kenmerkende opzet
behouden bleef.
Naar ontwerp van Rowin Petersma van Inbo is het gebouw
gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel, waardoor het nu voor zeventien groepen leerlingen geschikt is.
In de bestaande schoolvleugel zijn op de plaats van de portalen, de bergingen en de garderobes nieuwe werkplekken
gerealiseerd, zodat individueel werken mogelijk is. De
school beschikt nu over meerdere grote en kleine aloruimtes (alternatieve leeromgevingen) en is zo veel mogelijk
prikkelarm ingericht. Enkele bergingen en toiletten zijn verplaatst of in aantal gereduceerd. De architect herschikte ook
de voorzieningenvleugel. Zo is de voormalige hal verbouwd

tot onder meer docentenkamer en keuken. Het gebruik van
de bestaande aula is geïntensiveerd doordat deze nu tegelijk als hal, ontvangst- en bijeenkomstruimte dienstdoet.
Aan de wijkzijde is een derde vleugel gebouwd met extra
lokalen, een speelzaal en een bso-ruimte. Deze is bewust
hedendaags vormgegeven met referenties naar de opzet
van de oudbouw. De plattegrond is gespiegeld.
Petersma nam de gevelopzet van de oudbouw als leidraad
voor de nieuwe vleugel: de lokalen hebben grote glasvlakken over de gehele hoogte, die worden afgewisseld met
gesloten, gemetselde vlakken. De architect typeert zijn
werkwijze als een zoeken naar ‘contrast met verwantschap’.
De architect heeft het interieur een warmere uitstraling
willen geven door een zachte kleur op enkele wanden en de
vloer aan te brengen en door houten garderobebergingen
te maken. Door de uitbreidingsvleugel op de plek van een
voormalige tennisbaan te realiseren, zijn de bestaande
kwaliteitvolle buitenspeelruimte en de ligging aan de
parkzijde onberoerd gelaten, en is de aansluiting met
de wijk verbeterd.

De school is door de verbouwing niet alleen geschikt
gemaakt voor nieuwe onderwijsvormen, met meer individuele werkplekken, maar heeft ook een bredere wijkfunctie
gekregen. In De Kans is een steunpunt voor jeugdhulpverlening, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding
gekomen. De diëtiste en de fysiotherapeut behandelen
naast de schoolkinderen ook de wijkbewoners. En de aula,

De architect nam de gevelopzet van de oudbouw
als leidraad voor de nieuwe vleugel
de speelzaal en een deel van het schoolplein zijn beschikbaar voor gebruik door de wijk. De keuken bij de aula wordt
gebruikt voor onderwijsactiviteiten (kinderen leren gezond
te eten) en bevordert ook wijkbijeenkomsten. De Kans is
hierdoor afgestemd op actuele behoeften uit de wijk. Maar
tegelijk is ze zo verbouwd dat een andere onderwijsinstelling er zonder verbouwingen gemakkelijk in kan trekken.
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Alhoewel de gevel van de uitbreiding duidelijk verschilt van het oorspronkelijke gebouw, is de verwantschap duidelijk af te lezen.
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Eerste verdieping

Opdrachtgever gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw West

1 speellokaal

Projectmanagement BOA, Amsterdam

2 groepsruimte

Ontwerp Inbo/Rowin Petersma, Amsterdam

3 ALO-ruimte

Projectarchitect Rowin Petersma

4 berging

Medewerkers Frans Timmers, Frank Schellingerhout, Sjouke Vink,

5 entree, gang

Robin Hoogendam, Jasper van Osnabrugge, Edina Nemeth.

6 adjunct directeur

Adviseur constructie Tentij, Heemskerk

7 ruimte schoolarts/

Adviseur installaties Adviesbureau Van der Weele/Bureau 1232,

fysiotherapeut

Groningen
Aannemer Luiten Bouw, Haarlem

8 berging
1

6

4

2

Aannemer E-install HIG, Heerhugowaard

10 handvaardigheid

Aannemer W-install Bennink, Amsterdam

11 receptie/ontvangst

Bruto vloeroppervlak 3400 m2

12 hal/aula

Netto vloeroppervlak 3100 m2

5

13 podium

Bruto inhoud 13380 m3

2

14 kleedruimte

Netto inhoud 12100 m3

14

9

11

7
8
8

2

9 administratie

13

12

15

10
21
23

22

17 logopedie

mers en expertisecentrum

18 diëtiste

Voorlopig ontwerp maart 2008
Definitief ontwerp augustus 2008
Aanvang bouw september 2009
Oplevering november 2010

20 personeelsruimte

19

25

ruimtes voor fysiotherapie, schoolarts, logopedie, diëtiste, spreekka-

onderwijs

16

18 17
20

Programma school voor speciaal basisonderwijs, naschoolse opvang,

16 berging gymzaal

19 steunpunt passend

14
24

15 gymzaal

25

21 keuken

Bouwsom inclusief installaties €2.650.000 excl btw

22 directie

Bouwsom inclusief installaties €3.153.500 incl btw

23 spreekkamer

Bouwsom exclusief installaties €1.830.000 exc btw

24 bijkeuken

Bouwsom exclusief installaties €2.177.700 incl btw

25 gang
26 berging
2

3

2

3
3

2
3
Begane grond
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Het interieur van de nieuwe vleugel
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Brede school Groot Holthuizen in Zevenaar
WE ARchitects (Peter van Aarsen en Hoogte Tw ee Architecten)

De Brede School Groot Holthuizen is door stedebouwkundig bureau Palmboom en Van den Bout gesitueerd op de plek van een bestaande boerderij aan een oud slingerend pad.

Fotograaf Thea van den Heuvel
/ DAPH

De brede school Groot Holthuizen is de eerste collectieve voorziening in de uitbreidingswijk ten oosten van
Zevenaar. Deze jeugdcluster is door stedebouwkundig
bureau Palmboom en Van den Bout gesitueerd op de
plek van een bestaande boerderij aan de Bemweg, een
oud slingerend pad.
Van een afstand lijkt het op een moderne boerderij, een
groep schuren en bijgebouwen in een weids, agrarisch landschap. De maïs in de velden staat op enkele meters van de
klaslokalen. De dakversnijdingen in de opvallend hoge kap-
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pen van het gebouwencluster refereren aan het Hallehuis,
een boerderijtype dat in de streek rond Arnhem voorkomt.
In het hoofdgebouw van de door we architecten ontworpen
brede school delen twee basisscholen een collectieve hal.
Flexlokalen zijn als apart volume in de hal geschoven. Ze
staan precies op de grens van de beide scholen, om de groei
en de krimp van de in ontwikkeling zijnde basisscholen op
te kunnen vangen. Na de kinderpiek in de wijk kunnen hier
andere voorzieningen in worden ondergebracht: bijvoorbeeld voor het ouderenwerk.
De hoofdopzet van de onderwijsruimtes in de twee scholen

is identiek. De architect groepeerde de drukke activiteiten
in een zone langs de buitengevel, waar de lokalen liggen.
De lokalen zijn gekoppeld met een schuifwand en hebben
via een vouwpui toegang tot een leerplein dat gedeeld
wordt gebruikt voor meer individuele werkvormen. Met
een heel eenvoudige handeling kunnen de leerkrachten
een wisselend studielandschap maken. Dit rustige leerplein
is tijdens de lessen geen verkeersruimte, omdat naast de
lokalen afzonderlijk te bereiken entrees, garderobes en toiletten liggen.
Zo’n opzet is voor meerdere educatieve werkwijzen te

gebruiken. De ene school, Sterrenschool Zevenaar, gebruikt
de leerpleinen intensief en de groepsruimtes voor speciale
vakken zoals een taalatelier, startatelier en rekenatelier. De
andere basisschool (De Bem) hanteert overwegend klassi-

Oorspronkelijke elementen vormen een toegevoegde
waarde die bij een tabula rasa nooit is te bereiken
kaal onderwijs. Verschillende functies zoals scholen, gymzaal en kdv zijn op een subtiele wijze van een eigen karakter
voorzien, door afwisselingen in het metselwerk. Binnen een
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stramien varieerde de architect steenformaat, voegwijze,
voegkleur en bezanding. De klei voor de baksteen is door
een lokale steenbakkerij gewonnen in de omgeving. De
subtiele verschillen wekken de associatie van een geleidelijk
gegroeid ensemble.
De agrarische referentie van de nieuwe brede school is
versterkt door de oorspronkelijke boerderij die hier stond,
volledig nieuw op te bouwen. In dit schijnbaar oudere
onderdeel is het kinderdagverblijf gevestigd, met crèche en
peuterspeelzaal, evenals de tussenschoolse opvang en
buitenschoolse opvang. De fruitgaard ernaast is een erfenis
van de oude boerderij. De pruimen, appel- en perenbomen
zijn geïntegreerd met de buitenruimte. Dergelijke oorspronkelijke en karaktervolle elementen vormen een toegevoegde waarde die bij een tabula rasa nooit is te bereiken.
Een dergelijke associatie met het boerenleven wekt bij
kinderen nieuwsgierigheid op. Tijdens de pauzes spelen ze
op het erf waar de machtige oude notenboom het langzame
ritme van de seizoenen aangeeft.

De diversiteit in dakvormen en materialisering suggereert een clustering van agrarische schuren en boerderijen.
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Ontwerp WE ARchitects Arnhem, een samenwerking van Peter van
Aarsen Architect en Hoogte Twee Architecten
Projectarchitecten Peter van Aarsen, Martin-Paul Neys
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Projectmedewerker Cor Tiemens
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Ontwikkelaar Aannemer Bouwbedrijf Van Wijnen Eibergen
Aanbesteding Design & build
Bouworganisatie Smitshoek Melles & Partners
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Bruto vloeroppervlak 4.889 m2

11
10

1
1

Bebouwd oppervlak 3.005 m2
Bruto inhoud 2.045 m3
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Opdracht 2008
Aanvang bouw 2009
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Oplevering april 2011
Bouwkosten bouwkundig €4.800.000 excl btw
In de gereconstrueerde oorspronkelijke boerderij is nu een kinderdagverblijf ondergebracht.

Bouwkosten installaties €1.000.000 excl btw
Bouwkosten terrein €500.000 excl btw
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Adviseur constructies Lucassen bouwconstructies
Adviseur bouwfysica en installaties Landstra bureau voor bouwfysica
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Begane grond
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Legenda
1

1 groepsruimte - basisschool

11 teamkamer

2 groepsruimte - kdv

12 conciërgeruimte

3 groepsruimte - psz

13 speelhal

4 groepsruimte - bso

14 slaapruimte

5 flexlokaal

15 kleedruimte

6 spreekkamer

16 doucheruimte

7 studieplein

17 was- en kleedruimte docent

8 speellokaal

18 gymzaal

9 centrale hal

19 mediatheek

10 directiekamer

20 kantoor
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