
02

Over scholenbouw 
voor basisonderwijs





02

Over scholenbouw 
voor basisonderwijs



De Zwarte Hond Over scholenbouw voor basisonderwijs

Voorwoord

Als jonge honden leverden wij in 1991 de Van Lieflandschool 
op in Groningen, een bijzonder gebouw voor kinderen met 
een verstandelijke of meervoudige beperking. Vele basis-
scholen volgden in de daaropvolgende 23 jaar. Alle gebouwen 
geven we een volstrekt eigen karakter dat past bij de school 
én bij de buurt. Het zijn gebouwen die je niet snel vergeet. 
Gebouwen waarvan je gaat houden, en waar leren en werken 
leuk is.

Het ontwerpen van een goed schoolgebouw is geen 
gemakkelijke opgave. De ambities van de school staan 
vaak op gespannen voet met de budgetten. Dit vraagt 
om vakmanschap en virtuositeit van de ontwerpers. 
Architectuurhistoricus Catja Edens ging met vijf architecten 
van De Zwarte Hond in gesprek over het ontwerpen van 
goede scholen. Wat is de optimale omgeving, voor zowel 
kind als leerkracht en hoe wordt een school een aanwinst 
voor de buurt? Zeven recent door ons ontworpen gebouwen 
illustreren dit gesprek in tekst en beeld. Daarnaast komen 
twee schooldirecteuren aan het woord. Peter Zuijdam van 
de St. Michaëlschool en Eco Efferink van Montessorischool 
Waalsdorp. Beide hebben in de zomer van 2014 ‘hun’ door 
De Zwarte Hond ontworpen school in gebruik genomen en 
kijken terug op de rol van opdrachtgever, op de gemaakte 
keuzes en natuurlijk op het eindresultaat.    
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Out there 02 - over scholenbouw voor basisonderwijs is de 
tweede in een serie cahiers van De Zwarte Hond. Met deze 
uitgaven willen we onze fascinaties, kennis en kunde op het 
gebied van architectuur en stedenbouw met u delen. 

Jeroen de Willigen
Directeur De Zwarte Hond
November, 2014
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Rondetafelgesprek 
‘Juist een school 
moet een bijzonder 
gebouw zijn’

De kwaliteit van basisscholen staat volop in de 
belangstelling en er zijn hoge eisen op het gebied van 
duurzaamheid en comfort. Hoe ontwerp je een optimale 
omgeving voor degenen die op scholen werken en voor 
de kinderen die hier dagelijks vele uren spelen en leren? 
Wat zijn eigenlijk de voordelen van het combineren van 
scholen met andere voorzieningen in multifunctionele 
accommodaties? En wat is de betekenis van ruimtelijke 
kwaliteit bij dit alles? 
Architecten Jeroen de Willigen, Willem Hein Schenk, 
Martine Drijftholt, Bart van Kampen en Henk Stadens 
gingen onder leiding van architectuurhistoricus 
Catja Edens met elkaar in gesprek.

Ruimtelijke kwaliteit verhoogt onderwijskwaliteit.
JdW: Op de basisschool leren kinderen van alles door de 
dingen die ze tegenkomen, door met anderen te werken, 
elkaar te ontmoeten en te observeren. Daar moet je ze 
letterlijk goed de ruimte voor bieden. Cruciale elementen 
en plekken, zoals de oranje trappartij in de multifunctionele 
accommodatie (MfA) Klarendal, dragen bij aan wat kinderen 
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er leren en aan de herinneringen die zich hier vormen. 
Daarom is het belangrijk dat we scholen met zoveel  
aandacht ontwerpen.
MD: Daarbij moeten we ons wel realiseren dat het uit-
eindelijk de leerkracht voor de klas is die de school leuk 
maakt. De architectuur kan daaraan een bijdrage leveren. 
Leerkrachten voelen zich bijvoorbeeld vaak belemmerd 
door een gebouw. Als architect kun je van alles doen om 
die situatie te optimaliseren.
Een leerkracht weet ook wat in de belevingswereld van het 
kind een groot verschil kan maken. Als architect zijn we 
bijvoorbeeld geneigd om zo min mogelijk gangen te maken 
omdat we elke vierkante meter effectief willen inzetten. 
Maar gangen zijn soms een gouden greep weten we van 
leerkrachten en crecheleidsters. Daar kunnen de peuters 
bijvoorbeeld eindeloos met hun fietsjes en karretjes op en 
neer rijden. Ook kwam een leerkracht met het idee voor 
een speciale rengang: ‘De hele dag zeg ik tegen die kinderen 
dat ze niet mogen rennen. Het lijkt me mooi om een gang 
te hebben waar ze juist verplicht moeten rennen.’
JdW: Ja, het hoeft niet altijd keurig en logisch te zijn. 
Van mijn eigen basisschool herinner ik me ons speelplein. 
Daar was de helft van de tegels verwijderd zodat er ruimte 
was voor gras en modder. Dat prikkelde mij, ik was verbaasd 
dat dat kon. 

“Voor de beleving van het kind is het 
belangrijk dat wij aandacht besteden aan 

elk detail van een schoolgebouw.”

MD: En je kunt je bijvoorbeeld ook afvragen waarom alles 
recht is. Een knik in een gebouw maakt het misschien wel 
veel leuker en spannender voor de kinderen. We hoeven 
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niet alles kloppend te maken. Gekke hoeken en vreemde 
plekken werken goed. Je hoeft niet voor elk hoekje een 
deur te zetten om er een berging van te maken.
BvK: De sfeer en mogelijkheden zijn bij de verschillende 
opgaven natuurlijk wel heel anders. Een school met acht 
lokalen biedt heel andere mogelijkheden dan een multi-
functionele accommodatie van 5.000m2. Daglicht werkt 
bijvoorbeeld heel anders in zo’n groot compact gebouw. 
Wat dat betreft zit er wel echt een grens aan die schaal-
vergroting met scholen in MfA’s.
WHS: In elk geval is ruimtelijke kwaliteit ongelooflijk belang-
rijk voor onderwijskwaliteit. Voor de beleving van het kind is 
het belangrijk dat wij aandacht besteden aan elk detail van 
een schoolgebouw. Basisscholen gaan over geborgenheid, 
over plekken maken en sequenties van plekken. 
HS: In Nederland heb je ruimtelijk nog best veel mogelijk-
heden. In Duitsland zijn de regels strenger en dat is ook
zeer bepalend voor de architectuur. Een brandcomparti-
ment mag daar bijvoorbeeld niet groter zijn dan 200m2. 
Alle Bundesländer hebben dan ook nog hun eigen regels 
op het gebied van veiligheid, onderhoud en uitstraling. 
JdW: Het zou interessant zijn om met Nederlandse 
kennis typologisch onderzoek te doen naar mogelijk-
heden voor scholen binnen de Duitse regelgeving. Valt 
de Duitse regelgeving bijvoorbeeld te koppelen aan de 
idealen van Nederlands beroemdste scholenbouwer, 
Herman Hertzberger? 

Opdrachtgever van een school is degene die betaalt, 
degene die er werkt en degene die er naar school gaat.
JdW: Scholen zijn maatschappelijk vastgoed, wat in morele 
zin betekent dat de maatschappij opdrachtgever is. Praktisch 
gesproken zijn er natuurlijk verschillende belanghebbenden 
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In de multifunctionele ‘straat’ in MfA Klarendal kunnen de peuters eindeloos met hun fietsjes en karretjes op en neer rijden
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en betrokkenen zoals de eigenaar van het gebouw, 
de belegger of de bank, de leerkrachten, de kinderen, 
de ouders, de schoonmaker. Aan hun wensen en behoeften 
komen we tegemoet door ons architectonisch vakmanschap 
in te zetten. Dat betekent niet dat we puur dienend zijn.
Als architect voeg je de verbeelding toe, de architectuur, 
daarmee wordt een gebouw iets anders dan een letterlijke 
vertaling van het programma van eisen. 

“Hoe meer betrokken een schoolbestuur, de 
directeur en de leerkrachten zijn, hoe beter 

een ontwerp kan worden.”

BvK: Voor het opstellen van programma’s van eisen wordt 
vaak een extern procesmanager ingeschakeld. Die maakt 
een passend programma met vierkante meters per functie, 
op basis van de normen die van overheidswege worden 
gesteld. Het punt is dat die normen eigenlijk altijd te weinig 
ruimte bieden voor wat een school wil. Dat betekent dat 
er gezocht en geschipperd moet worden. Vaak wordt die 
zoektocht samen met de procesmanager gedaan op een 
excellsheet als een rekensom van vierkante meters per 
functie. Het probleem is dat besluiten dan niet integraal 
inzichtelijk worden gemaakt.
MD: Die programma’s van eisen zijn voor negentig procent 
inwisselbaar. De overige tien procent vormt het creatieve 
deel van de opgave. En daarover moet je met elkaar in 
gesprek. Hoe meer betrokken een schoolbestuur, de 
directeur en de leerkrachten zijn, hoe beter een ontwerp 
kan worden. Maar nadat een procesmanager een half jaar 
tot een jaar met de opdrachtgever aan het werk is geweest, 
blijft er voor de architect maar weinig tijd over. Van ons 
wordt verwacht dat we binnen twee maanden een voor-
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lopig ontwerp maken en daarna binnen twee maanden 
een definitief ontwerp. Dat laat voor de opdrachtgever 
ook weinig ruimte om terug te koppelen naar andere 
betrokkenen en het ontwerp te laten bezinken.
BvK: En omdat wij als architect meestal pas aan tafel komen 
als er een definitief programma van eisen is, kunnen we ook 
pas dán laten zien wat de ruimtelijke consequenties zijn van 
al die keuzes in vierkante meters. Met grote lokalen, krijg je 
bijvoorbeeld smalle gangen en daar is niet elke school blij 
mee. Door de architect eerder in dat proces te betrekken 
worden de effecten sneller inzichtelijk en kun je samen 
tot een optimaal ontwerp komen. Want een architect kan 
beslissingen ruimtelijk vertalen in plattegronden, maquettes 
en driedimensionale beelden. Vaak wordt dán pas duidelijk 
voor de opdrachtgever wat die excellsheet met vierkante 
meters eigenlijk betekent en zie je dat de discussie over 
het programma van eisen weer opnieuw wordt gevoerd. 
Het kan natuurlijk allemaal effectiever en beter als de 
architect eerder in het proces kan aanschuiven.
HS: Een bouwwerk informatiemodel (BIM) is daarbij een 
belangrijk instrument wat wij tegenwoordig vaak gebruiken. 
Het zet ruimtelijke keuzes direct in getallen om. Hoeveel 
gevel maak je? En wat zijn de kosten voor bouw en onder-
houd van die gevel. Als architect kunnen we meteen over 
deze getallen beschikken.
JdW: Het mooie is dat je met BIM meteen ruimtelijk kunt 
werken. Het brengt de rekensom en het ontwerp bij elkaar. 
Als architect kunnen we de opdrachtgever sneller, concreter 
en vollediger de gevraagde informatie leveren.
WHS: Het toepassen van BIM past ook in een ontwikkeling 
waarin het bouwen steeds integraler wordt: het gaat om 
vastgoedwaarde, duurzaamheid, gebruik en nog veel meer. 
Het is goed als daarbij traditionele scheidingen worden 
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opgeheven zodat je als architect meer kunt doen dan 
alleen een ontwerp maken. Wij hebben verstand van heel 
veel aspecten van het bouwen en dat zetten we graag in. 
Het liefst leveren we bij een ontwerp ook een bijbehorend 
procesvoorstel.
JdW: Een opdrachtgever moet zich bewust zijn van alle 
aspecten van een schoolgebouw: dat mensen in de om-
geving er dagelijks langs komen, dat kinderen er onderwijs 
krijgen en een groot deel van hun tijd doorbrengen, dat 
er schoongemaakt moet worden en dat het vastgoed is 
met een waarde, exploitatie en afschrijvingsduur. Dat is be-
hoorlijk complex. Wij kunnen daarbij ondersteuning bieden.
HS: Toch wordt bij een architect nog vaak gedacht: het is 
een aardige man, hij laat mooie plaatjes zien, laten we hem 
maar nemen. Maar we hebben dus nog veel meer te bieden.

Voor scholenbouw is het belangrijk om de bouwkosten 
en kosten voor energie en onderhoud als één geheel te 
benaderen.
BvK: Bouw- en exploitatiekosten als één geheel zien, hoort 
ook bij die ontwikkeling dat de bouw steeds integraler wordt. 
Voor opdrachtgevers is het belangrijk om na te denken over 
hoe ze een gebouw gaan schoonmaken en onderhouden, 
en welke energiekosten er zullen zijn. Vanaf 1 januari 2015 
valt de gebouwexploitatie onder de verantwoordelijkheid 
van de school zelf. Dat maakt het voor schoolbesturen 
interessant om bijvoorbeeld te investeren in een installatie 
voor warmtekoude-opslag en te kiezen voor duurzame, 
onderhoudsarme materialen. Slim investeren betekent later 
geld overhouden om aan onderwijs te kunnen besteden.
MD: Ook hier is BIM een belangrijk hulpmiddel waarmee 
je de effecten van bepaalde keuzes inzichtelijk kunt maken. 
Welk effect heeft dat raam op het zuiden eigenlijk op 
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In de brede school in Hoogersmilde zijn de vensterbanken heel laag, op een mooie dag stappen de kinderen zo naar buiten

Het mooie is dat je met BIM meteen ruimtelijk kunt werken, het brengt de rekensom en het ontwerp bij elkaar
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het energieverbruik? En als het zoveel energie kost, wil 
je het dan nog wel? Zo kun je spelen met de output van 
architectonische keuzes en zet je de discussie op scherp. 
Voor keuzes op het gebied van onderhoud is het goed dat 
je als architect tussen de leverancier en de opdrachtgever 
in gaat zitten. Wij hebben de deskundigheid om opties te 
beoordelen en kunnen de opdrachtgever neutrale informatie 
geven over verwachte isolatiewaarde, energieverbruik en 
onderhoudsintensiteit. 

“Slim investeren betekent later geld 
overhouden om aan onderwijs te kunnen 

besteden.”

HS: Eigenlijk zou je ook de salarissen van de leerkrachten in 
dit kostenplaatje mee willen nemen zodat je voor een school 
een echt businessmodel kunt maken. Dat kan bijvoorbeeld 
interessant zijn voor plattelandsscholen die ermee stoppen 
omdat ze de salarissen van de leerkrachten niet meer 
op kunnen brengen.
MD: In dorpsscholen is het inderdaad soms lastig. In die 
gevallen attendeer ik de opdrachtgever altijd graag op het 
feit dat er naast een uitgavenkant ook een inkomstenkant is. 
Vaak blijken externe partijen namelijk best geïnteresseerd 
om ruimtes te huren in een schoolgebouw en daarmee krijg 
je een heel ander kostenplaatje. Dat is bijvoorbeeld ook 
in Dwingeloo zo aangepakt. Het is een gebouw met twee 
scholen en de collectieve voorzieningen in het centrale hart. 
Daar huren een logopediste en een fysiotherapeut inmiddels 
ook ruimtes en dat levert niet alleen geld op maar ook meer 
levendigheid. 
WHS: Scholen zijn in veel opzichten vergelijkbaar met 
ander maatschappelijk vastgoed zoals gemeentehuizen. 
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Het gaat om functionaliteit, om het welzijn van mensen die 
in het gebouw komen, gecombineerd met vastgoedwaarde. 
Daarom zijn bijvoorbeeld DBFMO (Design Build Finance 
Maintain & Operate) contracten zoals die gebruikelijk zijn 
in de kantorenbouw, ook best denkbaar voor scholen. 
MD: Toch is de opgave van scholenbouw wezenlijk anders. 
Kinderen hebben nu eenmaal een ander soort omgeving 
nodig dan volwassenen. Zij hebben een plek nodig die hen 
geborgenheid biedt maar tegelijkertijd ook prikkelt. In de 
school die ik ontwierp voor Hoogersmilde zijn de vensterban-
ken bijvoorbeeld heel laag. Daar stappen de kinderen op een 
mooie dag zo naar buiten met hun tafeltje en stoel. Dat wordt 
gewaardeerd als een belangrijke kwaliteit van die school.
BvK: Een schoolgebouw is ook een uitzonderlijke opgave 
omdat het op relatief weinig vierkante meters veel mensen 
moet herbergen. Op de St. Michaëlschool bijvoorbeeld 
zitten verspreid over 22 lokalen meer dan 550 kinderen. 
Al die kinderen produceren een flinke hoeveelheid CO2. 
En dat terwijl luchtkwaliteit veel invloed heeft op de concen-
tratie van kinderen. De hoge lokalen van vroeger boden nog 
een goede luchtbuffer, maar naarmate de klaslokalen lager 
en kleiner werden, was er steeds meer techniek nodig om 
de luchtkwaliteit te garanderen. 
Een voorbeeld van een technische vernieuwing op dit gebied 
is een decentraal ventilatiesysteem gekoppeld aan een 
CO2 meter, die de luchtverversing op de St. Michaëlschool 
automatisch en per lokaal regelt. Daardoor zijn er geen grote 
technische ruimtes meer nodig en hielden we vierkante 
meters over die de school goed kon gebruiken. Daarnaast 
betekende de plaatsing van de techniek dichtbij het lokaal 
ook een belangrijke energiebesparing. Het was niet langer 
nodig om grote hoeveelheden lucht via luchtkanalen door 
het gebouw te verplaatsen.
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MD: Een ander belangrijk punt is daglicht. Daglicht is 
van onschatbare waarde voor het welzijn van kinderen. 
Tegelijkertijd zijn daglicht en smartboards een lastige com-
binatie want met direct zonlicht en strijklicht is het bord 
niet goed leesbaar. Een low-tech voorziening die helpt dit 
probleem op te lossen, is de wand waarop het smartboard 
bevestigd is lichtgrijs te maken. Door het contrast wordt 
de leesbaarheid beter.

“Daglicht is van onschatbare waarde voor 
het welzijn van kinderen.”

BvK: Zo zijn er meer low-tech oplossingen denkbaar. 
Ook kun je energielasten beperken door goed te isoleren. 
Passiefbouw voor scholen gebeurt al veel in Oostenrijk 
en Duitsland. Bij de St. Michaëlschool zijn we richting passief 
bouwen gegaan door luchtdicht te bouwen en andere maat-
regelen te treffen. Maar wil je echt passief bouwen dan bete-
kent dat een extra investering van twintig procent bovenop 
het normale budget. Een opdrachtgever moet bereid zijn om 
extra te investeren met het vooruitzicht om dit op de lange 
termijn weer terug te verdienen.
MD: Toch gaat het bij het streven naar ‘frisse scholen’ 
uiteindelijk om een basisvraagstuk. In plaats van al die tech-
nische voorzieningen moeten we misschien gewoon minder 
kinderen in een klas onderbrengen of anders meer vierkante 
meters per kind reserveren.
WHS: Het gaat over comfort en de betaalbaarheid van 
comfort. We zullen ook moeten kijken welke ontwikkelingen 
op het gebied van ICT en nanotechnologie er nog aankomen. 
Comfort zit misschien veel dichter op ons lijf straks. Het 
heeft nog steeds iets onbeholpens, als je kijkt hoeveel tech-
niek er onder de plafonds van al die schoolgebouwen zit.
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Een goed schoolgebouw is belangrijk voor de buurt.
HS: Persoonlijk weet ik dat een school in een wijk veel kan 
betekenen. Ik heb zelf geen kinderen, maar bij de verkoop 
van mijn woning merkte ik dat de school in mijn buurt een 
belangrijke plus was. Die verhoogde de waarde van mijn 
woning. De ligging is dan natuurlijk ook belangrijk. Waar loopt 
de route en kunnen kinderen veilig van huis naar school? 
BvK: Basisscholen staan in concurrentie met elkaar. Niet 
alleen een gunstige locatie maar ook een mooi schoolge-
bouw zorgt ervoor dat een school zich kan onderscheiden. 
Dat zie je bijvoorbeeld bij Montessorischool Waalsdorp in 
Den Haag, daar is de buurt bijzonder trots op het gebouw. 
WHS: In het geval van MfC ’t Huys te Crooswijk lag dat 
anders. De school was bedoeld voor de kinderen van 
iedereen die zich nieuw in de wijk zou vestigen. Maar door-
dat de stadsvernieuwing hier een tijdlang stagneerde, kwam 
die geplande aanwas er niet. De brede school verhuisde en 
een andere school nam tijdelijk zijn intrek in het gebouw. 
De samenwerking met het kinderdagverblijf en andere 
organisaties kwam daarmee op een laag pitje te staan. 
Toch is het gebouw qua sfeer en beeld een geweldige aanja-
ger geweest voor de wijk, waar de nieuwbouw inmiddels 
weer goed op gang gekomen is. 

“Niet alleen een gunstige locatie maar ook 
een mooi schoolgebouw zorgt ervoor dat 

een school zich kan onderscheiden.”

HS: Een school kan een belangrijk effect hebben op een 
gemeenschap. Dat heb ik ook gemerkt in Harkstede waar we 
een school hebben gerealiseerd die stedenbouwkundig heel 
raar ligt. Eén van de ouders heeft samen met de kinderen het 
hele park eromheen ingericht: prullenbakken beschilderd en 
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wilgentakkenkunstwerken gemaakt. Dat is van grote betekenis 
voor de omgeving. School en park stijgen nu boven zichzelf uit. 

“Met een MfA kun je voor minder geld meer 
realiseren, terwijl het ook een sociaal-

maatschappelijke impuls geeft.”

BvK: Bij een MfA ligt dat anders. Dat is een plek voor ieder-
een, waar je komt voor de kinderopvang en de school maar 
ook voor een cursus, het wijkbureau of de sportzaal. 
WHS: Daar is het belangrijk dat iemand zich eigenaar voelt. 
Dat er bijvoorbeeld een conciërge is die zorg draagt voor 
het gebouw, ervoor zorgt dat reparaties worden uitgevoerd 
en dat er bijvoorbeeld mooie tekeningen van de kinderen 
hangen. Bij een MfA is dat belangrijker dan bij een gewone 
school. Hier moet iedereen zich thuis voelen. Eigenlijk heb 
je dus ook iemand nodig die mensen ontvangt bij een open 
haard. De manier waarop je mensen ontvangt betekent veel: 
het zegt eigenlijk wat je wilt doen en wat je wilt bereiken. 
JdW: Toch schuilt er een zeker gevaar in om alles in één 
gebouw onder te brengen. In Assen hebben we een prach-
tige MfA gerealiseerd met een bibliotheek, een theater en 
van alles erin. Maar daarmee krijg je wel minder levendigheid 
in de openbare ruimte.
HS: Dat herinner ik me nog goed van mijn eigen basis-
school op het Groningse platteland. Daar deden we onze 
opvoeringen en vieringen altijd in het café. Als kinderen 
vonden we het heel spannend en leuk om daarvoor ergens 
anders naartoe te gaan. Ik geloof dan ook niet zo in die 
ver doorgevoerde multifunctionaliteit. Het is ook leuk als 
kinderen weg kunnen om dingen op een andere plek buiten 
het schoolgebouw te doen.
BvK: Maar met een MfA heb je wel veel meer mogelijkheden 
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In het ontwerp van brede school Dwingeloo staat de maat van het kind centraal

Presentatie in Montessorischool De Clipper in Rotterdam in het kader van architect in de klas



Rondetafelgesprek 25

dan met een afzonderlijke school. Het resultaat is daar 
meer dan de som der delen: je kunt meer realiseren voor 
de gemeenschap. Dat heeft natuurlijk te maken met multi-
functionaliteit en dubbelgebruik. Een voorbeeld is de school 
in MfA Klarendal die gebruik kan maken van een echte 
NOC*NSF sportzaal. Welke school wil dat nou niet?
MD: Met een MfA kun je voor minder geld meer realiseren, 
terwijl het ook een sociaal-maatschappelijke impuls geeft. 
In het Drentse Borger bijvoorbeeld, werden meerdere 
dorpen samengebracht in een gemeente. Daar maakten 
we een grote MfA van 5.000m2. Dat was de enige manier 
om op die plek een bibliotheek, een dorsphuis en een 
jeugdsoos te kunnen behouden, naast de school natuurlijk. 
JdW: Ik vind de maat wel van belang bij een school in een 
MfA. Een groot gebouw met veel mensen kan ook heel 
beangstigend zijn voor jonge kinderen.
BvK: Daarom hebben we bij de St. Michaëlschool met 550 
leerlingen ook drie entrees gemaakt, zodat het niet te mas-
saal wordt. Bij een plattelandsschool is het juist weer goed 
om te kiezen voor één entree om zo ontmoeting te stimuleren.
MD: Als een school eenmaal in gebruik is, ga ik regelmatig 
langs om te kijken en ervaringen te horen. We willen graag 
weten of de dingen zo werken als wij bedacht hebben. 
Een paar scholen zijn echt op de exploitatie ontworpen  
en dat monitoren we dan op de cijfers. 
WHS: Dat doe ik ook met de school in Pijnacker. Een keer 
in de twee jaar tijd kom ik daar terug en spreek ik met de 
directeur. Dat is echt een leermoment. Zo kun je ook de 
slijtage van de school monitoren of helpen met verbeteringen. 
BvK: De school is vaak het sociale hart van een wijk. Daarom 
is de uitstraling van een schoolgebouw ook zo belangrijk. 
Als architect heb je de verantwoordelijkheid om juist voor 
een school een bijzonder gebouw te maken.
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Als een school eenmaal in gebruik is, gaan we regelmatig langs om ervaringen te horen, zo ook bij de school in Pijnacker
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In gesprek met  
Peter Zuijdam, 
directeur van 
St. Michaëlschool 
Rotterdam

“De architect inspireerde ons om te denken in mogelijk-
heden in plaats van onmogelijkheden.”

Sinds 2010 is Peter Zuijdam directeur van de katholieke 
St. Michaëlschool, een populaire basisschool met ca. 550 
leerlingen in het Rotterdamse Hillegersberg. Toen Zuijdam 
in 2010 aantrad, lagen de eerste plannen voor nieuwbouw 
er al. Inmiddels staat er een nieuw schoolgebouw, ont-
worpen door De Zwarte Hond. Leerkrachten, leerlingen en 
ouders zijn trots op het gebouw en voelen zich er thuis.

‘Voordat ik op de St. Michaëlschool kwam, ben ik hoofd 
geweest op een aantal andere scholen in Rotterdam en 
omgeving. Ervaring met nieuwbouw heb ik op kunnen doen 
bij basisschool De Klinker in Spijkenisse. De situatie was 
daar trouwens wel heel anders. In 2001 brandde die school 
met alles erin tot de grond toe af. Het proces om nieuwbouw 
te realiseren moest toen snel in gang worden gezet. Bij de 
keuze van de architect ben ik toen niet betrokken geweest.’



De Zwarte Hond Over scholenbouw voor basisonderwijs

Die uitdaging om nieuwbouw te realiseren wilde je nog wel 
een keer aan?
‘Ja, al wil ik wel benadrukken dat het mij in de eerste plaats 
gaat om wat er ín de school gebeurt. Ook in het oude 
gebouw en de noodlokalen kregen de kinderen goed onder-
wijs. Maar het mooie aan nieuwbouw is dat je volledig reke-
ning kunt houden met wat je belangrijk vindt in je onderwijs. 
Nieuwbouw maakt het mogelijk om precies het onderwijs te 
gaan geven dat je voor ogen stond. 

“Het belang van de kinderen hebben we 
bewaakt op basis van onze ervaringen met 

wat zij leuk vinden en nodig hebben.”

Onze oudbouw was echt ‘op’. We waren heel hard gegroeid 
en hadden de aanpalende Eduard van Buinenschool al  
geannexeerd. Uiteindelijk zaten we verspreid over twee 
gebouwen uit de jaren vijftig met aanvullende noodvoorzie-
ningen. Dat was een onwenselijke situatie. Ons bestuur heeft 
toen een aanvraag gedaan voor nieuwbouw. Aanvankelijk 
ging het nog om een multifunctionele accommodatie waarin 
allerlei extra voorzieningen een plek zouden krijgen, maar 
door de crisis was er veel minder geld beschikbaar. We 
hebben de plannen toen heel snel omgegooid en zijn voor 
alleen een school gegaan. Dat kon want er stond al een 
oude gymzaal en onze oude kleuterlokalen konden we 
inzetten als ruimte voor de buitenschoolse opvang.’

Was het vanzelfsprekend dat de school zelf opdrachtgever 
werd voor het nieuwe gebouw?
‘Bij nieuwbouw kan een schoolbestuur ervoor kiezen om 
zelf als bouwheer op te treden of die rol over te laten aan 
de gemeente. Ons schoolbestuur, de Rotterdamse 



In gesprek met Peter Zuijdam 31

Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) koos hier 
voor het eerste. Als St. Michaëlschool hadden we daardoor 
een belangrijke rol in het hele proces. Zelf was ik natuurlijk 
intensief betrokken en binnen het team vonden we nog een 
aantal anderen die op vrijwillige basis wilden meedenken. 
Ouders hadden invloed via de medezeggenschapsraad. 
Daar zat iemand in met verstand van bouwzaken die in het 
hele proces nauw betrokken is geweest. Het belang van de 
kinderen hebben we bewaakt op basis van onze ervaringen 
met wat zij leuk vinden en nodig hebben.’

Hoe kwamen jullie aan de Zwarte Hond als architect?
‘Het traject is gestart met een architectenselectie. Van de 
veertig bureaus die op onze oproep reageerden, hebben 
we er vijf uitgenodigd voor een presentatie. Daarbij vielen 
de architecten van de Zwarte Hond op omdat ze als enigen 
geen uitgewerkt plan presenteerden. Zij kwamen met een 
waaier waarin per onderwerp alle keuzes waren opgenomen. 
Dat sprak ons heel erg aan. We kregen het gevoel dat we 
met de Zwarte Hond nog gewoon konden gaan praten 
over wat we wilden. Ze stuurden ons niet op voorhand 
een richting op.
Tekenend was de start van het proces. Aan iedereen was 
gevraagd om plaatjes mee te nemen van mooie gebouwen 
als referentie voor het nieuwe schoolgebouw. Zonder dat we 
dat onderling hadden afgesproken, kwamen er veel plaatjes 
van villa’s op tafel te liggen, Het leidde tot de keuze van het 
werkthema: ‘Villa in het Groen’.’

Wat betekende dat werkthema in de praktijk?
‘Het bood houvast in het hele proces. Alle beslissingen 
die we daarna hebben genomen pasten in dit beeld van 
de Villa in het Groen, een school met een huiselijke sfeer 
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Transparantie in het klaslokaal
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en uitstraling. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in de ruimtelijke 
opzet die ervoor zorgt dat de school nergens massaal 
aanvoelt, ook al hebben we 24 lokalen. De centrale hal is 
het hart van de school en de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw zijn telkens in groepjes van vier tot zes lokalen 
daaromheen geclusterd. Op de brede gangen zijn allerlei 
hoekjes en nisjes te vinden waar kinderen zelfstandig 
kunnen werken. Ook de keuze voor warme, natuurlijke mate-
rialen komt voort uit het wertkthema, evenals allerlei details 
en inrichtingselementen zoals de kroonluchter in de hal. 
Het schoolbestuur was daarover niet meteen enthousiast, 
maar omdat het zo goed klopt met de uitgangspunten, 
hangt hij er nu toch. En daar ben ik wel blij mee.’

Was er ruimte voor al jullie ideeën?
‘Er lag een basisprogramma van eisen. Daarin moesten 
we zoeken naar ruimte want de vierkante meters voor de 
verschillende functies zijn van overheidswege genormeerd, 
dus als je het ene groter wil, moet het andere kleiner. De 
Zwarte Hond stelde voor om alle functies nog eens kritisch 
onder de loep te nemen. Zo zijn nevenruimtes die worden 
gebruikt voor begeleiding in kleine groepjes, maar een deel 
van de week in gebruik. Daarvoor konden we dus ook nisjes 
en hoekjes in de gangen gebruiken. De vierkante meters die 
we zo bespaarden konden we ergens anders weer inzetten. 
En zo ontstaat een gebouw met kwaliteit. Iets vergelijkbaars 
geldt voor vergaderruimte. Wie zegt er dat je niet in de 
bibliotheek kunt vergaderen? 
De Zwarte Hond stelde ook voor om de functie van perso-
neelsruimte anders op te lossen. We hebben een groot team 
van ongeveer veertig mensen, die overigens zelden allemaal 
tegelijkertijd op school zijn. Daarom is gekozen voor een 
personeelsruimte die overloopt in de hal. Dat past meteen 
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goed bij het uitgangspunt van transparantie dat we voor 
onze school hanteren. Wat hebben we te verbergen? 
De architect inspireerde ons om gedurende het hele proces 
te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 
Dat was heel belangrijk.’

Je hebt als schoolhoofd al twee keer ervaring op kunnen
doen met de nieuwbouw van een school. Welke adviezen 
heb je voor collega’s in het veld?
‘Allereerst: denk na over je visie op onderwijs en zorg dat 
die visie aan je gebouw is af te lezen. Dat lukt alleen als je 
de architect heel bewust kiest. Zorg dat je elkaar begrijpt 
en dat er een echte klik is, dan is de kans groter dat je een 
gebouw krijgt wat ook echt past bij je school en onderwijs-
visie. Maar uiteindelijk heeft het vooral met drive te maken. 
Als je de kans krijgt om invloed te hebben op het gebouw 
van de school, dan moet je die kans grijpen vind ik.’
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Nisjes en hoekjes in de gangen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, de vierkante meters die bespaard 
werden konden ergens anders weer worden ingezet

De personeelsruimte loopt over in de hal, die multifunctioneel gebruikt wordt. 
Hierdoor hoefde er geen grote personeelsruimte voor veertig medewerkers gemaakt te worden
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In gesprek met  
Eco Efferink, 
directeur van 
Waalsdorp Den Haag 

‘Het uitgangspunt was altijd om het maximale eruit te halen’

Ruim tien jaar was Eco Efferink directeur van Montessori-
basisschool Waalsdorp in Den Haag. Onder zijn leiding 
kwam er een nieuw gebouw met ruimte voor de school, de 
buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het gebouw biedt 
licht, lucht en ruimte en is toegesneden op de specifieke 
behoeften van het Montessori-onderwijs. Bovendien 
vormt de bakstenen school een mooie toevoeging op de 
vroeg twintigste-eeuwse omgeving van het Haagsche 
Benoordenhout.

‘Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Zelf heb ik gewerkt 
op het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
Middelbaar Beroepsonderwijs, en in de jaren negentig was 
ik nauw betrokken bij de fuseringsgolf die leidde tot de 
oprichting van de grote ROC’s. Na verloop van tijd zag je 
dat de organisatie daar helemaal los kwam te staan van het 
onderwijs en dat sprak me niet aan. Onderwijs is een passie 
van me en ik wilde graag het plezier weer terug vinden. 
Toen Waalsdorp in 2003 een nieuwe directeur nodig had, 
was dat een mooie kans. Het betekende dat ik een stap 



De Zwarte Hond Over scholenbouw voor basisonderwijs

kon maken naar een kleine organisatie die ik zelf kon gaan 
aansturen.’

Hoe trof je de school aan?
‘Financieel ging het op dat moment niet zo goed en ook 
organisatorisch moest er wel wat gebeuren. Maar ik zag 
wel perspectieven. Zo staat de school in een prachtige, 
welvarende wijk waar veel expats wonen met een vraag 
naar hoogwaardig onderwijs. Tussen 2003 en 2014 zijn we 
gegroeid van 240 naar 320 kinderen. Het is een bewuste 
keuze geweest om als school zelfstandig te blijven en niet 
op te gaan in een grotere vereniging. Als eenpitter kunnen 
we snel schakelen en houden we vrijheid van handelen.’ 

En wanneer ontstond het idee voor nieuwbouw?
‘Tussen de paperassen van mijn voorganger trof ik een 
eerste schets voor nieuwbouw met een verkenning van de 
gemeente, maar daar was nooit wat mee gedaan. Toch was 
het duidelijk dat er iets moest gebeuren. Drie opeenvolgende 
verbouwingen hadden het oude gebouw geen goed gedaan 
en op het gebied van luchtkwaliteit, ruimtelijke flexibiliteit en 
duurzaamheid liet het veel te wensen over. Bovendien zou de 
school weer gaan groeien wat betekende dat de vraag naar 
ruimte zou toenemen. Renovatie is nog wel overwogen maar 
die optie zou geen optimale resultaten opleveren en ook 
grotendeels door de vereniging zelf moeten worden betaald. 
Met nieuwbouw konden we wel al onze wensen realiseren, 
en dat met budget van de gemeente.
Als start hebben we met het hele onderwijsteam drie sessies 
gehouden waarin iedereen zijn ideeën naar voren bracht 
en kon aangeven welke essentiële zaken in de nieuwbouw 
moesten terugkeren. Dat werden de uitgangspunten die we 
de architect hebben meegegeven.’
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Als eenpitter konden we snel schakelen en hielden we vrijheid van handelen

Beeldbepalend is de langwerpige gele baksteen, die de school een vrolijke, frisse uitstraling geeft die goed in de omgeving past
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Keuken en BSO ruimte
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Hoe zijn jullie daarna te werk gegaan?
‘Allereerst heb ik met drie leerkrachten en één van de 
ouders die ervaring had met nieuwbouwprojecten, een task-
force gevormd voor de keuze van een architect. Op basis 
van een scorelijst selecteerden we vijf bureaus om hun 
ideeën te komen presenteren. Al snel was duidelijk dat we 
met De Zwarte Hond in zee wilden. Ze luisterden en gingen 
echt op onze ideeën in. Dat voelde meteen goed.
Zelf wilde ik het liefst ook een gezamenlijke start maken 
met de architect, de installatieadviseur, de constructeur, 
de opdrachtgever en de gebruikers, om zo in de sfeer van 
co-making de nieuwbouw te ontwikkelen. Dat lukt nog niet 
meteen, maar uiteindelijk zijn we wel op die manier als 
ontwerpteam gaan werken.’

Wat waren belangrijke punten voor jullie?
‘Natuurlijk stonden de uitgangspunten voor het Montessori-
onderwijs voorop, maar waar ik voor wilde waken was dat 
alle aandacht zou uitgaan naar het interieur ten koste van 
het exterieur. Ik vond de uitstraling naar buiten ook heel 
belangrijk. Met een gebouw dat recht doet aan de kwaliteit 
van deze buurt konden we mensen meekrijgen, ook het 
kritische en hoog opgeleide publiek dat hier woont. 
De buurt is een beschermd stadsgezicht met architectuur 
uit de jaren twintig en dertig waarin gele en rode baksteen 
het beeld bepalen. Daar sluit ons gebouw nu mooi bij aan. 
Beeldbepalend is de langwerpige gele baksteen, aangedra-
gen door de architect. Die geeft de school een vrolijke,  
frisse uitstraling en past goed in de omgeving.’

En het interieur?
‘Uitgangspunt is altijd geweest om het maximale eruit te 
halen. Daarom is ook gekozen voor een verdiepingshoogte 
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van 4 meter, waarvan je netto nog 3,40 meter overhoudt. 
Dat geeft veel lucht in de lokalen – letterlijk omdat die 
hoogte gunstig is voor het CO2 niveau, en figuurlijk omdat 
het rust geeft en ervoor zorgt dat onze leerkrachten prettig 
kunnen werken. Een ander punt waaraan veel aandacht
is besteed, is het daglicht en de wijze waarop dat via 
horizontaal of verticaal georiënteerde ramen binnenvalt in 
het gebouw. Daardoor kan nu op veel plekken ook zonder 
kunstlicht gewerkt worden. 
Doordat de architecten van De Zwarte Hond altijd open 
stonden voor onze wensen en ideeën, ontstonden vaak 
interessante oplossingen. Een voorbeeld is de logistieke 
structuur met vier trappen die optimale vrijheid biedt voor 
alle groepen om naar buiten te gaan zonder anderen te 
storen. Een ander voorbeeld is de gymzaal op de eerste 
verdieping. Ruimtelijk paste hij op die plek het beste, maar 
er bestond natuurlijk een risico op overlast. In overleg met 
de constructeur is het de architect gelukt om deze ruimte 
fysisch en akoestisch te scheiden van de rest van het 
gebouw. Door de toepassing van veel glas is de gymzaal 
visueel juist sterk verbonden met de andere ruimtes.’

Kwamen jullie goed uit met het budget van de gemeente?
‘Aanvankelijk zag het er nog best lastig uit. We hadden 
ingezet op het maximale en dat zorgde ervoor dat we 
– op basis van de aanbesteding – drie ton boven budget uit 
zouden komen. Met het team van opdrachtgever, architect, 
constructeur, aannemer en gemeente zijn we toen bij 
elkaar gaan zitten en echt tot op het niveau van boutjes 
en schroefjes gaan kijken waar we konden bezuinigen. 
In een proces van geven en nemen hebben we het bedrag 
toen binnen drie maanden drie ton naar beneden weten te 
krijgen. Op die manier is het gelukt om de kwaliteit van het 
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ontwerp van De Zwarte Hond volledig overeind te houden, 
en dat is de verdienste van alle betrokkenen. Het resultaat 
is een mooi gebouw dat de leerkrachten en leerlingen een 
optimale onderwijssituatie biedt. Voor mij zit het werk er nu 
op. Ik neem binnenkort afscheid als schoolhoofd en begin 
weer aan iets nieuws.’

Meer nieuwe schoolgebouwen?
‘Dat lijkt me interessant. Je ziet dat er in het bouwmanage-
ment een deregulering plaatsvindt. Dat het bij de gemeentes 
wordt weggehaald en steeds meer bij de schoolbesturen 
komt te liggen. Het lijkt me interessant om die te adviseren. 
Daarvoor moet je ondernemend zijn en kunnen managen, 
maar het allerbelangrijkste is een goede match met de 
architect.’
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MfA Klarendal, 
Arnhem

Locatie  Kazerneplein 2, Arnhem
Programma Basisschool, peuterspeelzaal, kinder-

dagverblijf, buitenschoolse opvang, 
 consultatiebureau, buurthuis/wijk-
 centrum, NOC*NSF sportzaal, danszaal,  

boksschool, wijkwinkel en fysiotherapie
Omvang 5.000 m2 BVO 
Setting Stedelijk (voormalig Kazerneterrein)
Type onderwijs Openbare basisschool van 12 groepen
Start ontwerp 2009
In gebruik 2013
Opdrachtgever Gemeente Arnhem, Arnhem
Bouwkosten € 5.700.000,- (€ 1.140,- per m2) excl. 

btw., incl. installaties, interieur, (speel)
terrein en duurzaamheidsingrediënten

Bijzonderheden  Nominatie Heuvelinkprijs 2014
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Compact en veelzijdig

Klarendal is in opkomst als modekwartier en levendige, 
multiculturele stadswijk. Multifunctionele accommodatie 
Klarendal biedt hier een hoogwaardige, flexibele omgeving 
in een compact gebouw. Een scala aan functies en ruimtes 
vindt hier een plek, zoals een consultatiebureau, kinderdag-
verblijf, basisschool, buurtwinkel, danszaal, kickboksschool, 
sportschool en diverse kantoor- en bedrijfsruimtes. De MfA 
is een aanwinst voor de wijk in programmatisch opzicht 
maar ook ruimtelijk. Doordat het de bestaande bebouwing 
slim aanvult, ontstaat hier een nieuw stadsplein.

De MfA Klarendal vormt samen met twee kloeke negentiende-
eeuwse kazernegebouwen een mooi ensemble op het terrein 
van de voormalige Menno van Coehoornkazerne. Met de 
bouw van de MfA ontstaat hier een beschutte stedelijk 
ruimte, die is ingericht als speel- en buurtplein. Door zijn 
maatvoering en de keuze voor baksteen, sluit het nieuwe 
gebouw goed aan bij de bestaande bebouwing. Tegelijkertijd 
zorgt het bijzonder gedetailleerde metselwerk en een vari-
atie op het symmetrische getrapte gevelbeeld van de twee 
oude kazernegebouwen, voor een hedendaagse uitstraling. 
Doordat de MfA Klarendal een compact gebouw is, heeft het 
relatief weinig geveloppervlak in verhouding tot de inhoud. 
Voordeel hiervan is dat het gebouw minder onderhoud 
vraagt, minder warmte verliest door transmissie en goed-
koper is om te bouwen. Dit betekent dat er meer budget 
kan worden gereserveerd voor materialen en afwerking. 
Een compact gebouw betekent bovendien dat de looplijnen 
in het gebouw beperkt blijven. Een heldere structuur en 
routing is daarbij wel van groot belang. 
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MfA Klarendal vormt een ensemble met bestaande gebouwen van de Menno van Coehoornkazerne

Doordat het de bestaande bebouwing slim aanvult, ontstaat hier een nieuw stadsplein
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Leerlingen zitten te werken in de multifunctionele ‘straat’, door openslaande deuren verbonden met het klaslokaal

Doordat de MfA Klarendal een compact gebouw is, heeft het relatief weinig geveloppervlak in verhouding tot de inhoud
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De hoofdentree van MfA Klarendal biedt toegang tot het 
centrale atrium met een opvallende oranje trappartij. 
Op de verdieping loopt een lichte, multifunctionele ‘straat’ 
als een ruggengraat over de gehele lengte door het gebouw. 
Deze straat laat via daklichten en ramen op de kopse kan-
ten, het daglicht tot diep in het gebouw binnenstromen. 
Dit is de plek voor uitwisseling en interactie tussen de 
gebruikers: leerlingen van de basisschool zitten er te werken, 
kinderen van het kinderdagverblijf komen er om te spelen 
en werknemers van de verschillende bureaus en organisaties 
komen hier voor informeel overleg. 
De binnenstraat is een vaste factor in het gebouw en 
onveranderbaar. De ruimtes daaromheen zijn juist flexibel 
en makkelijk aan te passen aan veranderende wensen en 
behoeften. Zo kan een klaslokaal eenvoudig worden op-
gedeeld in drie kleinere ruimtes doordat de grote kozijnen 
zijn voorzien van extra dikke stijlen waarop scheidings-
wanden kunnen aansluiten De structuur van het gebouw 
kenmerkt zich door grote overspanningen en hoge ruimtes. 
De basisschool profiteert zo van hoge vrije ruimtes in de 
klaslokalen die passen bij de doelstelling van ‘frisse school’. 
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Het opvallende oranje trappenhuis vormt het centrale ontmoetingspunt in het hart van het MfA
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Op de verdieping loopt een lichte, multifunctionele ‘straat’ als een ruggengraat over de gehele lengte door het gebouw
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Brede School De 
Grift, Hoogersmilde

Locatie Prof. dr. Obbinkstraat 3, Hoogersmilde
Programma Twee basisscholen, peuterspeelzaal
Omvang 1.235 m2 BVO 
Setting Dorp
Type onderwijs Openbare basisschool van 4 groepen, 
 Christelijke basisschool van 4 groepen
Start ontwerp 2011
In gebruik 2013
Opdrachtgever Gemeente Midden Drenthe
Bouwkosten € 1.698.000,- (€ 1.374,- per m2) excl. 

btw, incl. installaties, interieur en (speel)
terrein
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Krimp biedt nieuwe kansen

De Grift staat in een krimpregio waar de leerlingenaantallen 
sterk terug lopen. Door samen te gaan in één gebouw, sla-
gen twee kleine scholen erin overeind te blijven. Ze hebben 
een minimum aan eigen voorzieningen en delen ruimtes als 
kantoren en teamkamer. Door samen te werken beschikken 
ze bovendien over extra’s zoals een mediatheek en een 
speellokaal met tribune. De Grift heeft ook een slimme 
exploitatie: er wordt niet alleen geld uitgegeven, maar er 
komt ook geld binnen doordat ruimtes worden verhuurd aan 
externe partijen. Met zijn frisse baksteenarchitectuur en 
rijke programmering is De Grift veel meer dan een school-
gebouw, het is een impuls voor de wijk.

Als typisch Drents streekdorp heeft Hoogersmilde te maken 
met krimp. Zowel op de christelijke als de openbare dorps-
school liep het aantal leerlingen terug, waardoor de 
bestaande schoolgebouwen te groot werden en te kostbaar 
in het onderhoud. De gemeente stond voor de keuze op te 
schalen naar een regionale multifunctionele accommodatie, 
of de scholen op de een of andere manier voor het dorp 
te behouden. Dat laatste is gelukt door te kiezen voor een 
kleinschalige brede school, een sociaal knooppunt dat  
levendigheid in het dorp garandeert.
De school is opgezet in drie delen. De christelijke en de 
openbare school hebben elk een eigen vleugel met een 
minimum aan functies: vier klaslokalen rond een leerplein 
met onderwijsondersteunende functies zoals toiletten 
en een berging. Het derde deel is een centrale zone met 
entree en gemeenschappelijke voorzieningen. 
Daar beschikken beide scholen over een eigen ingang 
waar ze zich kunnen profileren met vitrine en stamtafel. 
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Er is gekozen voor een kleinschalige brede school, een sociaal knooppunt dat levendigheid in het dorp garandeert

Frisse baksteenarchitectuur is impuls voor de wijk



De Zwarte Hond Over scholenbouw voor basisonderwijs

De christelijke en de openbare school hebben elk een eigen vleugel met een minimum aan eigen functies

Door de lage ramen wordt binnen en buiten met elkaar verbonden
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Ook ligt hier de peuterspeelzaal. De kantoren, spreekka-
mers, teamkamer, mediatheek, kopieervoorzieningen en 
keuken liggen als collectieve voorzieningen op de verdieping, 
evenals de speelzolder, een gezamenlijk initiatief van de 
beide scholen. Dit is niet alleen een sprong voorwaarts op 
het gebied van efficiënt ruimtegebruik en kostenbeheersing, 
maar ook op het gebied van samenwerking tussen de beide 
scholen die van oudsher elkaars concurrenten zijn. 
Voor de haalbaarheid van de nieuwbouw waren een lage 
energierekening en minimale onderhoudskosten van levens-
belang. De opdrachtgever had niet alleen een taakstellend 
bouwbudget meegegeven, maar ook een taakstelling in 
exploitatiekosten. Het bood de basis voor een intelligent, 
integraal ontwerp waarin vaak voor eenvoudige, mechani-
sche technieken is gekozen in plaats van dure technische 
installaties. Naast uitgaven heeft De Grift ook inkomsten 
doordat zij actief huurders werft voor ruimtes in de gemeen-
schappelijke zone. Dat levert niet alleen geld op, maar ook 
levendigheid in het gebouw en een sterkere band met de 
buurt.
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Veel daglicht in de klaslokalen

De Grift heeft ook een slimme exploitatie: er wordt niet alleen geld uitgegeven, maar er komt ook geld binnen 
doordat ruimtes worden verhuurd aan externe partijen
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Taakstellend bouwbudget en exploitatiekosten boden de basis voor een intelligent, integraal ontwerp waarin vaak voor 
eenvoudige, mechanische technieken, zoals natuurlijke ventilatie, is gekozen in plaats van dure technische installaties
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St. Michaëlschool, 
Rotterdam

Locatie  Mahlersingel 9, Rotterdam
Programma Basisschool
Omvang 3.007 m2 BVO 
Setting Groen-stedelijk
Type onderwijs Katholieke basisschool van 23 groepen
Start ontwerp 2011
In gebruik 2014
Opdrachtgever Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 

Onderwijs (RVKO), Rotterdam
Bouwkosten € 4.198.000,- (€ 1.396,- per m2) excl. 

btw., incl. installaties, interieur, (speel)
terrein en duurzaamheidsingrediënten

Bijzonderheden School heeft decentraal ventilatie-
 systeem en WKO
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Een kleinschalige grote school

De St. Michaëlschool is met ruim 550 leerlingen een 
opvallend grote basisschool. De uitdaging was hier een 
gebouw te maken dat niet massaal aanvoelt, maar juist 
een huiselijke en overzichtelijke sfeer heeft. 
Op basis van het werkthema ‘Villa in het groen’ kwam 
een gebouw tot stand dat tegemoet komt aan de belevings-
wereld van het kind en dat past in de groene woon-
omgeving van de wijk Hillegersberg.

De school bestaat uit drie afzonderlijke domeinen: voor de 
onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Elk domein 
heeft een vleugel met een eigen entree op de kop, zodat de 
kinderen niet en masse door de hoofdingang naar binnen 
en naar buiten hoeven. De vleugels zijn ruim van opzet met 
vier tot zes lokalen aan een brede gang waar de kinderen 
zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Deze gang vormt 
ook de verbinding met het hart van de school waar alle 
collectieve voorzieningen te vinden zijn.
In dit hart liggen handvaardigheidsruimte, bibliotheek, tech-
niekplein, speellokaal en teamruimte in open verbinding met 
het atrium. Deze grote centrale ruimte leent zich uitstekend 
voor alle vieringen, bijeenkomsten en opvoeringen van de 
katholieke basisschool. Daarbij kan de eikenhouten trappartij 
als podium en showtrap worden ingezet. 
Binnen komt het thema ‘Villa in het groen’ tot uiting in de 
veelvuldige toepassing van hout. Zo hebben alle gangen 
en centrale ruimten een eikenhouten lambrisering die zorgt 
voor een warme, huiselijke sfeer. In deze lambrisering zijn 
ook treinzitjes en werknissen opgenomen, waar de kinderen 
zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Buiten is het 
werkthema ‘Villa in het groen’ terug te zien in de villa-achtige 
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De St. Michaëlschool ligt als een ‘Villa in het groen’ in de Rotterdamse wijk Hillegersberg

Elk domein heeft een vleugel met een eigen entree op de kop, zodat de kinderen niet en masse door de hoofdingang 
naar binnen en naar buiten hoeven
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De eikenhouten trappartij kan als podium en showtrap worden ingezet

Klaslokaal op begane grond met openslaande deuren naar het speelplein
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uitstraling van het gebouw. Met een combinatie van wit 
pleisterwerk, horizontale vensterstroken, balkons en dak-
overstekken verwijst de school naar modernistische witte 
villa’s in de omgeving. Door de stervormige plattegrond komt 
het gebouw nergens groot of kolossaal over. Lange gevels 
ontbreken en balkons, luifels en bankjes zorgen voor een 
afwisselend en kleinschalig gevelbeeld.
In de St. Michaëlschool zijn techniek en architectuur 
optimaal geïntegreerd. Een voorbeeld is de toepassing van 
luchtbehandelingskastjes die decentraal de luchtkwaliteit 
regelen. Omdat er geen grote luchtkanalen meer nodig zijn, 
werd het mogelijk de plafonds overal een hoogte te geven 
van 3,20 meter, wat de luchtkwaliteit weer ten goede komt. 
Andere maatregelen in het kader van duurzaamheid zijn: 
de grote dakoverstekken tegen de directe instraling van 
zonlicht, daklichten voor zoveel mogelijk daglicht, PV-cellen 
op het dak en een warmte-koude-opslag die de school in de 
winter verwarmt en in de zomer kan koelen en zo zorgt voor 
optimaal comfort.
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Het hart van de school waar alle collectieve voorzieningen te vinden zijn

De vleugels zijn ruim van opzet met vier tot zes lokalen aan een brede gang waar de kinderen zelfstandig of in groepjes werken
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School als villa in het groen
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OBS De Vlinder,    
Ter Apel

Locatie   Jan Westerlaan 3, Ter Apel
Programma  Basisschool, sporthal
Omvang  1.585 m2 BVO 
Setting  Dorp
Type onderwijs  Openbare basisschool met 9 groepen 
Start ontwerp  2005
In gebruik  2008
Opdrachtgever  Gemeente Vlagtwedde, Sellingen
Bouwkosten  € 1.831.800,- (€ 1.155,- per m2) excl. 

btw., incl. installaties, interieur en  
(speel)terrein

Bijzonderheden Door Senter Novem als schoolvoorbeeld 
van een ‘frisse school’ benoemd. 

 Winnaar Scholenbouw 2008 
 categorie omgeving.
 Nominatie BNA ‘Gebouw van het 
 jaar 2009’ Regio Noord.
 Gymzaal wordt verhuurd aan derden.
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Vrolijk, veilig en duurzaam

Basisschool De Vlinder is een opvallende verschijning in 
het Groningse Ter Apel. Het gebouw is een variatie op het 
traditionele schoolgebouw met lokalen aan weerszijden van 
een centrale gang. Met zijn ronde vormen en een vrolijk, 
natuurlijk kleurenpalet, biedt de school een omgeving die 
tegemoet komt aan de beleving van het kind. De Vlinder 
geldt bovendien als ‘schoolvoorbeeld’ van een duurzame, 
frisse school.

Voor het ontwerp van OBS De Vlinder was een traditioneel 
schoolgebouw het uitgangspunt. Maar de gebruikelijke, 
rechthoekige vormgeving maakte hier plaats voor een ronde 
vormentaal. Rondlopende lokalen liggen aan weerskanten 
van een centrale gang waarmee een plattegrond in de vorm 
van een vlinder ontstaat. De school kreeg een vrolijke gevel, 
met een kleurenpalet gebaseerd op de kleuren van de 
bladeren aan de bomen in alle seizoenen.
De school staat als een paviljoen in een park. Het terrein 
is omheind met een beukenhaag en heeft verder een open 
karakter zonder hekken of afscheidingen. Het schoolplein 
en het grasveld kregen een ronde vormgeving in de sfeer 
van het schoolgebouw. Zo ontstond een vriendelijk en over-
zichtelijk terrein waar kinderen van alle leeftijden ook buiten 
schooltijd een plek hebben om te spelen. Verlichting maakt 
het mogelijk om het terrein met de skatebaan ook in de 
avonduren veilig te gebruiken.
Binnen bieden de lokalen met hun afgeronde hoeken een 
vriendelijke, veilige leeromgeving. Door de grote ramen is er 
binnen veel daglicht en uitzicht op de groene omgeving. De 
interieurs stralen eenvoud en rust uit doordat bijvoorbeeld 
verwarmingsradiatoren ontbreken. 
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OBS De Vlinder staat als een paviljoen in een park

Met zijn ronde vormen en een vrolijk, natuurlijk kleurenpalet, biedt de school een omgeving die tegemoet komt 
aan de beleving van het kind
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De school kreeg een vrolijke gevel, met een kleurenpalet gebaseerd op de kleuren van de bladeren aan de bomen in alle seizoenen
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De indeling is zodanig dat het eenvoudig is om de lokalen in 
de toekomst aan te passen, in geval van krimp of groei van 
het leerlingenaantal. 
De school is voorzien van een geautomatiseerd klimaat- 
en procesbeheersingssysteem. Vloerverwarming met 
weersafhankelijke watertemperatuurregeling zorgt voor een 
comfortabel en gezond binnenklimaat dat voor elke ruimte 
afzonderlijk kan worden ingesteld. Andere voorzieningen 
zoals systemen voor warmteterugwinning en ventilatie, 
daglichtgestuurde verlichting en aanwezigheidssensoren, 
zorgen voor een optimaal comfort voor leerkrachten en 
kinderen. Ook alle technische voorzieningen zijn ingericht 
op mogelijke veranderingen in de toekomst, waarin meer of 
juist minder kinderen van het gebouw gebruik zullen maken.
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Door de grote ramen is er binnen veel daglicht en uitzicht op de groene omgeving
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MfC ‘t Huys 
te Crooswijk, 
Rotterdam

Locatie  Paradijsplein 1, Rotterdam
Programma  Basisschool, kinderdagverblijf,  

buitenschoolse opvang,  
buurthuis, sportzaal

Omvang 3.670 m2 BVO 
Setting  Stedelijk
Type onderwijs  Openbaar Dalton onderwijs  

van 10 groepen
Start ontwerp  2005
In gebruik  2009
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Bouwkosten  € 5.750.000,- (€ 1.566,- per m2) excl. 

btw., incl. installaties, interieur,  
(speel)terrein en pleinhek

Bijzonderheden 2de plaats bouwkwaliteitsprijs 
Rotterdam 2009
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Op maat voor de plek

De brede school staat op een markante plek in de 
Rotterdamse wijk Nieuw-Crooswijk, met een begraafplaats 
aan de ene kant en een levendige kruising van stadsstraten 
aan de andere. Het gebouw respecteert de serene rust op 
de begraafplaats en komt tegelijkertijd tegemoet aan de 
behoeften van de kinderen en de wijk. Het schoolgebouw 
zet de toon voor de veranderingen die met de grootschalige 
stadsvernieuwingsoperatie in Nieuw Crooswijk plaats 
vinden. Het is een ankerpunt voor de vernieuwde wijk.  

Volgens de plannen zal op den duur de hele St. Laurentius-
begraafplaats worden omringd met nieuwe bebouwing. 
Hoewel de combinatie van een school met een begraaf-
plaats niet bepaald voor de hand ligt, is de Brede School 
Nieuw Crooswijk toch de eerste van de reeks gebouwen 
die hier zullen verrijzen. En met de juiste architectonische 
keuzes blijkt het wel degelijk mogelijk om de rust en sereni-
teit van de begraafplaats te combineren met de drukte en 
levendigheid die horen bij een basisschool. 
Met zijn beeldbepalende rode baksteen en een positie op 
de hoek van een kruispunt, is de Brede School Nieuw 
Crooswijk een hedendaagse versie van monumentale 
schoolgebouwen uit de vroege twintigste eeuw. 
Het gebouw heeft twee gezichten: aan de straatkant is het 
open en uitnodigend, en aan de kant van de begraafplaats 
juist ingetogen en gesloten. Het aanvankelijke uitgangspunt 
was deze zuidgevel uit te voeren als een dichte muur. 
Zo zouden de beide werelden strikt gescheiden blijven  
en zou de rust op de begraafplaats gewaarborgd zijn. 
Maar ook een minder stringente oplossing bleek mogelijk.
In de zuidgevel leggen spleetramen met gekleurd glas nu 
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Het schoolgebouw zet de toon voor de veranderingen die met de grootschalige stadsvernieuwingsoperatie 
in Nieuw Crooswijk plaats vinden

Aan de straatkant is MfC ‘t Huys te Crooswijk open en uitnodigend
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Aan de straatkant is de school een markante verschijning, met zijn ronde contouren en grote vensterpartijen

Veilige speelplaats in de patio voor het kinderdagverblijf
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een subtiele relatie tussen de begraafplaats en de school. 
Ze bieden van binnenuit een discrete blik op de begraaf-
plaats, en laten het zonlicht door de langgerekte vensters 
naar binnen vallen, gefilterd door het gekleurde glas. In een 
ronding aan de zuidkant van het gebouw bevindt zich het 
atrium als hart van de school. Ook dit atrium creëert een 
gepaste afstand tussen de begraafplaats achter de zuid-
gevel en de klaslokalen die grenzend aan het atrium aan 
de noordkant zijn gesitueerd.
Aan de straatkant is de school een markante verschijning, 
met zijn ronde contouren en grote vensterpartijen. Het 
decoratieve metselwerk van afwisselend horizontaal en 
verticaal toegepaste bakstenen in combinatie met een 
monumentaal stalen hek, maakt de school tot een visueel 
ankerpunt in de buurt. Overhoeks ligt een lommerrijk school-
plein. Twee oude platanen bleven hier behouden en zijn 
voorzien van rondlopende houten banken. Ze laten zien 
hoe betekenisvol het bestaande is voor het tot stand 
brengen van iets nieuws. 
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De MfC heeft een grotendeels gesloten gevel aan de kant van de St. Laurentiusbegraafplaats
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Zicht op schoolplein met plataan die behouden is gebleven
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MfA het Hunzehuys, 
Borger

Locatie  Molenstaat 3, Borger
Programma Drie basisscholen, kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
bibliotheek buurthuis/ontmoetings-

 centrum, jeugdsoos, sociaal maatschap-
pelijke diensten

Omvang 4.620 m2 BVO
Setting Dorp
Type onderwijs Openbare basisschool van 8 groepen, 

Montessorischool van 4 groepen, 
Christelijke basisschool van 5 groepen

Start ontwerp 2009
In gebruik 2013
Opdrachtgever Lefier, Emmen / Gemeente 

Borger-Odoorn
Bouwkosten € 5.165.290,- (€ 1.118,- per m2) excl. btw, 

incl. installaties en interieur, excl. (speel)
terrein. Terrein/openbare ruimte (circa 
17.500 m2) was € 347.600,- excl. btw  

Bijzonderheden Esthetische opwaardering van 
 naastliggende sporthal was onderdeel 

van de opgave.
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Synergie in en om het gebouw

MfA het Hunzehuys is een multifunctionele accommodatie 
in het Drentse esdorp Borger, bestemd voor iedereen van 
0 tot 100 jaar. De MfA kreeg een plek op de brink, van ouds-
her het sociale hart van de dorpsgemeenschap. Het nieuwe 
gebouw herstelt deze functie in ere door niet alleen binnen 
ruimte te bieden aan een divers programma, maar ook in 
de buitenruimte veel activiteit te genereren. De brink werd 
opnieuw ingericht als groen veld met voet- en fietspaden. 
Daarin staan nu het Hunzehuys en de bestaande 
– opgewaardeerde – sportzaal als twee paviljoens.

Krimpregio’s zoals Drenthe staan voor de uitdaging om hun 
sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor de gemeen-
schap te behouden. Dit vraagt om nieuwe strategieën met 
betrekking tot budget, ruimte en maatschappelijk draagvlak. 
Borger maakte de keuze om alle sociale voorzieningen zoals 
scholen, dorpshuis, kinderopvang en bibliotheek op één plek 
te bundelen. Zo ontstaat een hart voor het dorpse leven, een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten op hun dagelijkse gang 
door het dorp.
De MfA staat op de brink, van oudsher een groene open 
ruimte in het hart van het dorp. Zoals op meer plaatsen,  
is ook in Borger het karakter van de brink in de loop der  
tijd verwaterd. Ter plaatse van het Hunzehuys was het een 
rommelige plek met parkeerplaatsen en onoverzichtelijke 
bebouwing. Met het ontwerp voor een nieuwe MfA is ook  
de omgeving onder handen genomen. De brink werd hier 
teruggebracht naar zijn oergedaante van groene open plek 
met gras en bomen. Op basis van bestaande routes werden 
‘olifantenpaadjes’ door het gebied getrokken, voorzien van 
een bestrating uit hergebruikte oude klinkers. 
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Het Hunzehuys en de bestaande – opgewaardeerde – sportzaal staan als twee paviljoens op de brink

Alle sociale voorzieningen zoals scholen, dorpshuis, kinderopvang en bibliotheek zijn in het MfA op één plek gebundeld
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Het MfA kreeg een plek op de brink, van oudsher het sociale hart van de dorpsgemeenschap 
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Het basketbalveldje wordt buiten schooltijd door de buurt gebruikt

De drie basisscholen delen veel voorzieningen
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De sporthal bleef behouden en ligt na een upgrade als 
tegenhanger van de MfA op de vernieuwde groene brink.
De MfA kreeg een plek naast een knooppunt van loop-
routes en vormt hier een nieuwe bestemming met voor 
elk wat wils. Het dorpshuis met café ligt op een strategische 
positie ten opzichte van de beide entrees, zodat iedereen 
die hier binnenkomt in een warme sfeer wordt ontvangen. 
De kracht van het Hunzehuys schuilt in dit soort synergie. 
Zo komen de meeste mensen die hier werken ook lunchen 
in het Dorpshuis en komt degene die zijn kind naar school 
brengt ook meteen langs de bibliotheek. Naast een kleine 
Montessorischool herbergt het gebouw een christelijke 
en een openbare school die samen in een vleugel van het 
gebouw zijn ondergebracht en veel voorzieningen zoals 
teamkamer en keuken delen.
Het Hunzehuys is een compact gebouw met veel verschil-
lende ruimtes. Vides en grote raampartijen zorgen voor 
overzicht en oriëntatie, terwijl daklichten overal voldoende 
daglicht garanderen.  
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Vides en grote raampartijen zorgen voor overzicht en oriëntatie, terwijl daklichten overal voldoende daglicht garanderen
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Montessorischool 
Waalsdorp,  
Den Haag

Locatie  Utenbroekestraat 6, Den Haag
Programma Basisschool, buitenschoolse opvang en 

sportzaal
Omvang 2.480 m2 BVO 
Setting Stedelijk
Type onderwijs Montessorischool van 12 groepen
Start ontwerp 2009
In gebruik 2014
Opdrachtgever Bestuur van de Montessorischool 

Waalsdorp, Den Haag
Bouwkosten € 2.956.208,- (€ 1.192,- per m2) excl. 

btw., incl. installaties, interieur, 
(speel)terrein en erfmuur
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Onderwijsvisie vertaald in architectuur

De school in een jaren dertig woonwijk in het Haagse 
Benoordenhout kreeg een gebouw dat op alle fronten past. 
Het komt tegemoet aan de wensen en behoeften van het 
Montessori-onderwijs, maar ook aan een aantal ideeën die 
er specifiek voor deze school waren. Het resultaat is een 
aansprekende gebouw op maat, met een slimme logistiek 
en een open structuur. 

Het onderwijs van Waalsdorp is georganiseerd rond drie 
leeftijdsgroepen: de onderbouw, de middenbouw en de 
bovenbouw elk met vier verticale groepen. De structuur van 
het schoolgebouw sluit hierbij aan en biedt voor elke bouw 
een eigen domein. Een transparante ‘straat’ op de verdieping 
vormt de verbinding tussen de drie domeinen en andere 
voorzieningen zoals aula en gymzaal. Zo vormen alle ruimtes 
en domeinen in de school samen één geheel.
Typerend voor het Montessori-onderwijs is dat de kinderen 
veel zelfstandig werken, alleen of in groepjes. De voorruim-
tes bij de klaslokalen hebben daarom tegelijkertijd de functie 
van gang en van werkruimte. Omdat de kinderen hier gecon-
centreerd moeten kunnen werken zonder last van elkaar te 
hebben, zijn licht, klimaat en akoestiek hier van vergelijkbare 
kwaliteit als in het klaslokaal. Doordat elk domein zijn eigen 
route naar buiten heeft, storen de kinderen elkaar niet bij 
het naar buiten gaan of binnenkomen.
Het gebouw heeft een open structuur met veel glas waarin 
zichtlijnen dwars door het gebouw overzicht bieden. 
Aan de transparante verbindingsstraat liggen naast gymzaal 
en de aula ook de keuken en de bibliotheek. Andere voor-
zieningen zoals de buitenschoolse opvang, het speellokaal 
en het technieklokaal liggen bij de hoofdentree op de 
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Montessorischool Waalsdorp ligt samen met twee andere basisscholen op een driehoekig terrein in het hart van de wijk

De hoofdentree, met opvallende verticale ribben, ligt op de kopse kant van het gebouw
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Zelfstandig werken in de verbindingsstraat

Ook in de gymzaal is veel glas toegepast
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begane grond. Door installaties en ruimtelijk ontwerp slim te 
integreren ontstaat een duurzaam en comfortabel gebouw. 
Ook de toepassing van plafonds met een ongebruikelijke 
hoogte van 3,40 meter draagt daaraan bij.
Waalsdorp ligt samen met twee andere basisscholen op 
een driehoekig terrein in het hart van de wijk. Met zijn gele 
baksteen past de nieuwbouw goed in de omgeving waar 
baksteenarchitectuur uit de jaren twintig en dertig het beeld 
bepaalt. De hoofdentree, met opvallende verticale ribben, 
ligt op de kopse kant van het gebouw. Een nieuw voorplein 
vormt hier een aanvulling op het grote schoolplein. De 
inrichting daarvan biedt volop aanleidingen tot spelend 
leren, zoals dat gaat op een Montessorischool. 
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Het voorplein vormt een aanvulling op het grote schoolplein
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Veel glas zorgt voor zichtlijnen dwars door het gebouw, dit biedt overzicht
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Aan de transparante verbindingsstraat liggen naast gymzaal en de aula ook de keuken en de bibliotheek
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Brede School De Grift
Hoogersmilde

2011 - 2013
1.235 m2 BVO
1.374 €/m2

B

St.Michaëlschool
Rotterdam

2011 - 2014
3.007 m2 BVO
1.396 €/m2

B

Footprint

Jaar
Oppervlak
Kosten per m2

Projectvergelijking

Transparantie gevel

Duurzaamheid*

*Zie legenda p. 119

Materialen

Gebouw   Speelplein Groen

Gesloten          Open

MfA Klarendal
Arnhem

2009 - 2013
5.000 m2 BVO
1.140 €/m2

C
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Montessorischool Waalsdorp
Den Haag

2009 - 2014
2.480 m2 BVO
1.192 €/m2

B

MfA het Hunzehuys
Borger

2009 - 2013
4.620 m2 BVO
1.118 €/m2

B

OBS De Vlinder 
Ter Apel

2005 - 2008
1.585 m2 BVO
1.155 €/m2

B

MfC ‘t Huys te Crooswijk
Rotterdam

2005 - 2009
3.670 m2 BVO
1.566 €/m2

C
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111105 ROTTERDAM Hillegersberg St Michaelschool 0 105

eerste verdieping

St.Michaëlschool
Rotterdam

3
,2

0
m

110204 HOOGERSMILDE Grift Brede School 0 105

eerste verdieping

Brede School De Grift
Hoogersmilde

2
,8

0
m

Multifunctionele ruimtes

Type gebruiker*

*Zie legenda 
onderaan pagina.

Transparantie gevel klaslokaal 

Hoofdfuncties

Legenda

Basisschool

Kinderdagverblijf

Peuterspeelzaal

Buitenschoolse 
opvang

Sportzaal

Buurthuis

Zorg
 

Bibliotheek 

Gesloten          Open

Mono         Multifunctioneel

090305 ARNHEM Klarendal MFC 0 105

eerste verdieping

tweede verdieping

derde verdieping

MfA Klarendal
Arnhem

2
,8

0
m
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? Frisse scholenklasse

Groen dak

Zonneboiler / 
zonnepanelen

LED verlichting

Onderhoudsarm

Flexibel indeelbaar

Stimuleren 
fietsparkeren

Efficiënt opwekken 
en distribueren van 
warmte
Lage temperatuur 
verwarming

Dubbelgebruik 
speelterrein

Comfort per klaslo-
kaal regelbaar

Energie display t.b.v. 
educatie

Luchtdichtbouwen

Natuurlijke ventilatie

Waterbesparende 
maatregelen 

Optimaal 
daglichtgebruik

Zomer/nacht ventilatie

Decentraal 
ventilatiesysteem

Warmtepomp met 
WKO

090906 BORGER Het Hunzehuys MFA 0 105

eerste verdieping

MfA het Hunzehuys
Borger

2
,8

0
m

090706 DEN HAAG Waalsdorp Montessorischool 0 105

eerste verdieping

Montessorischool Waalsdorp
Den Haag

3
,4

0
m

2
,8

0
m

 

050202 ROTTERDAM t Huys Te Crooswijk 0 105

 

tweede verdieping

eerste verdieping

MfC ‘t Huys te
Crooswijk

050403 TER APEL De Vlinder Basisschool 0 105

w
v

w
v

wv

wv wv

wv

eerste verdieping

OBS De Vlinder 
Ter Apel

2
,9

5
m
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1.  W.A. van Lieflandschool, Groningen

In gebruik 1991
Omvang 2.230 m2 BVO 
Programma Basisschool voor speciaal 

onderwijs, sportzaal en zwembad
Opdrachtgever Gemeente Groningen

3.  Basisschool en Welzijnsvoorzieningen Tolhek, 
 Pijnacker

In gebruik 2003
Omvang 5.480 m2 BVO
Programma Twee basisscholen, peuterspeel-

zaal, kinderdagverblijf en BSO, 
sociaal culturele wijkvoorzienin-
gen en sportzaal.

Opdrachtgever Gemeente Pijnacker

2.  Vensterschool Vinkhuizen, Groningen

In gebruik 1999
Omvang 4.400 m2 BVO
Programma Twee basisscholen, peuter-

speelzaal, kinderdagverblijf en 
BSO, bibliotheek, sportzaal, 
maatschappelijk juridische 
dienstverlening (MJD), jeugdzorg

Opdrachtgever Gemeente Groningen

4.  Onderwijs- en Opvangcluster De Bonte Berg, 
 Vleuten de Meern

In gebruik 2003
Omvang 8.250 m2 BVO
Programma Drie basisscholen, 2 kinderdag-

verblijven met BSO, sportzaal met 
kantine, multifunctionele ruimten 
en 28 appartementen

Opdrachtgever Gemeente Utrecht
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5.  Educatief Centrum  De Borgstee, Harkstede

In gebruik 2005
Omvang 6.625 m2 BVO 
Programma twee basisscholen, peuterspeel-

zaal, kinderdagverblijf en BSO, 
bibliotheek, jeugdgezondheids-
zorg, GGD, Huis voor de Sport 
Groningen en sportzaal met 
kantine

Opdrachtgever Gemeente Slochteren

7.  Brede School De Punt, Amsterdam 

In gebruik 2008
Omvang 4.500 m2 BVO
Programma Basisschool, twee sportzalen en 

18 appartementen
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam (stadsdeel 

Osdorp) en Ymere

6.  OBS De Vlinder, Ter Apel

In gebruik 2005
Omvang 1.585 m2 BVO 
Programma Basisschool, sporthal
Opdrachtgever Gemeente Vlagtwedde

8.  Brede School Pro Rege, Amsterdam

In gebruik 2008
Omvang 3.700 m2 BVO 
Programma Basisschool, buitenschoolse 

opvang, sportzaal
Opdrachtgever AMOS



Projectdata 123

9.  MfC ’t Huys te Crooswijk, Rotterdam

In gebruik 2009 
Omvang 3.670 m2 BVO
Programma Basisschool, kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang, buurthuis 
en sportzaal

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

11.  MfC Foxhol, Foxhol

In gebruik 2012
Omvang 2.270 m2 BVO
Programma Basisschool, peuterspeelzaal, 

kinderopvang en BSO, dorpshuis,  
en sportzaal met kantine

Opdrachtgever Gemeente 
Hoogezand-Sappemeer

 

10.  Brede school Noord-Hofland, Voorschoten

In gebruik 2012
Omvang 4.356 m2 BVO
Programma Twee basisscholen, sportzaal
Opdrachtgever Gemeente Voorschoten

12.  Brede School Didam Zuid, Didam

In gebruik 2013
Omvang 4.170 m2 BVO 
Programma Basisschool, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf en BSO, DOJO 
zaal en sportzaal met kantine

Opdrachtgever Gemeente Montferland
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13.  Brede School De Grift, Hoogersmilde

In gebruik 2013 
Omvang 1.235 m2 BVO
Programma Twee basisscholen
Opdrachtgever Gemeente Midden Drenthe

15.  MfA Klarendal, Arnhem

In gebruik 2013
Omvang 5.000 m2 BVO
Programma Basisschool, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang, consultatiebureau, 
buurthuis/wijkcentrum, NOC*NSF 
sportzaal, danszaal,  boksschool, 
wijkwinkel en fysiotherapie

Opdrachtgever Gemeente Arnhem

14.  Brede School Ichthus, Amsterdam

In gebruik 2013
Omvang 3.400 m2 BVO 
Programma Basisschool, peuterspeelzaal, 

buitenschoolse opvang, jeu de 
boulesvereniging en gymzaal.

Opdrachtgever Amsterdamse Oecumenische 
Scholengroep

16. MfA het Hunzehuys, Borger

In gebruik 2013
Omvang 4.620 m2 BVO
Programma Drie basisscholen, peuterspeel-

zaal, kinderdagverblijf, buiten-
schoolse opvang, bibliotheek 
buurthuis/ontmoetingscentrum, 
jeugdsoos en sociaal maatschap-
pelijke diensten

Opdrachtgever Lefier, Emmen / Gemeente 
Borger-Odoorn
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17.  Montessorischool Waalsdorp, Den Haag

In gebruik 2014 
Omvang 2.480 m2 BVO
Programma Basisschool, buitenschoolse 

opvang en sportzaal
Opdrachtgever Bestuur van de Montessorischool 

Waalsdorp

19.  Brede School Dwingeloo, Dwingeloo

In gebruik 2016 (gepland)
Omvang 2.175 m2 BVO
Programma Twee basisscholen, kinderopvang 

en BSO, bibliotheek 
Opdrachtgever Gemeente Westerveld

18.  St. Michaëlschool, Rotterdam

In gebruik 2014
Omvang 3.007 m2 BVO
Programma Basisschool
Opdrachtgever Rotterdamse Vereniging voor 

Katholiek Onderwijs (RVKO)

20.  IKC De Kruidentuin, Barendrecht

In gebruik 2016 (gepland)
Omvang 3.500 m2 BVO
Programma Basisschool, peuterspeelzaal,  

kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang, centrum jeugd en gezin, 
ontmoetingscentrum, sportzaal, 
balletzaal

Opdrachtgever Gemeente Barendrecht
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Out there 02 - over scholenbouw voor basisonderwijs 
is de tweede in een serie cahiers van De Zwarte Hond. 

Het ontwerpen van een goed schoolgebouw is geen 
gemakkelijke opgave. De ambities van de school 
staan vaak op gespannen voet met de budgetten. 
Architectuurhistoricus Catja Edens ging met vijf 
architecten van De Zwarte Hond in gesprek over het 
ontwerpen van goede scholen. Wat is de optimale 
omgeving, voor zowel kind als leerkracht en hoe 
wordt een school een aanwinst voor de buurt?  
Zeven recent door het bureau ontworpen gebouwen 
illustreren dit gesprek in tekst en beeld. Daarnaast 
komen twee schooldirecteuren aan het woord die 
recent ‘hun’ door De Zwarte Hond ontworpen school 
hebben opgeleverd.


