
“We zien onszelf als een  eigentijdse 

 netwerkorganisatie”, opent 

 directeur Harald Hentenaar; “onze 

jongeren van 12 tot 18 jaar hebben specifieke 

ondersteunings behoeften vanwege gedrags-, 

 ontwikkelings- en/of psychiatrische problematiek 

en we willen ze graag helpen om een diploma te 

behalen en uit te stromen richting een vervolg-

opleiding. Naast het reguliere lesprogramma, 

is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele 

ont wikkeling en studievaardigheden van onze 

leerlingen. Om optimaal aan te kunnen sluiten op 

de persoonlijke doelen, ambities en capaciteiten 

van de individuele leerling staat gepersonaliseerd 

leren al enkele jaren centraal. Daarbij willen we 

de verbinding maken met de omgeving. We zijn 

ooit begonnen in een kantorenpand die ingericht 

was voor doven en slechthorenden en dat voldeed 

natuurlijk niet aan onze wensen. Een gebouw moet 

ademen zodat de samenleving naar binnen wil 

komen en vice versa.”

INCLUSIEF EN GASTVRIJ 
Theo Kupers mocht als architect de zorgboulevard 

in Arnhem vormgeven: “De kern van het ontwerp is 

dat het Briant College de nadruk legt op het creëren 

van een gastvrije en inclusieve omgeving. In het 

begin waren er plannen voor nieuwbouw in een 

groot nieuw complex aan de andere kant van de 

stad. Dat hebben we tot een DO+ uitgewerkt, maar 

uiteindelijk toch weer tegen het licht gehouden. Het 

kernpunt was dat de scholen bang waren om naar 

een  andere kant van de stad te gaan. Daardoor is 

een eigen  scholen campus voor speciaal onderwijs 

ontstaan waar goed kan worden samengewerkt 

tussen leerkrachten en tegelijk de kleinschaligheid 

wordt  versterkt en ruimte blijft voor de verschillende 

leeftijdscategorieën van leerlingen.” Harald reageert: 

“Dat klopt, Presikhaaf voelt als een warme jas 

waarbij we graag iets voor deze aandachtswijk 

willen  betekenen. Het nieuwe College bood ons de 

mogelijkheid om naar de bestaande locatie te kijken. 

Dat leverde een totaalpakket op van drie gebouwen, 

waarvan de sporthal en de Ommezwaai nieuwbouw 

zijn en het Briant College vernieuwbouw is. Theo 

heeft onze onderwijsvisie uitmuntend vertaald.” 

“Het gebouw is met 1.000 m² uitgebreid”, legt Theo 

uit, “waarbij ik het bestaande gebouw slimmer 

en ruimtelijker heb gemaakt. Het was een echte 

gangenschool, maar door het trappenhuis in het 

Het Briant College is geen gesloten bastion maar maakt op verschillende plekken sociale 
verbindingen naar de maatschappij. De winkel en het grand café met buitenterras zijn niet alleen 
praktijk- en oefenruimtes voor de leerlingen maar ook ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk.

Tekst Sibo Arbeek  Fotografie Roos Aldershoff

Een school die op alle 
vlakken speciaal is
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midden te leggen 

konden we veel beter 

de ruimte organiseren. De 

kantine is lunch-, ontspannings- en 

praktijk ruimte in één. De aula en kantine 

zijn aan de uiteinden van de ‘verbindingsstraat’ 

in het gebouw geplaatst om de kleinschaligheid 

te bevorderen. De nieuwe entree is herkenbaar en 

bevindt zich precies op de overgang tussen oud en 

nieuw. De vernieuwbouw was gelijk aanleiding om problemen rond lucht, 

ventilatie en klimaat op te 

lossen.” “De bestaande bouw en 

de nieuwbouw zijn organisch in elkaar 

geschoven”, reageert Harald, “het gebouw was 

al fijn en dat gevoel is behouden gebleven.”

GROENE EN DUURZAME INRICHTING
“Het uitgangspunt voor het ruimtelijk ontwerp 

zijn de specifieke leerlingen en leerkrachten die 

in en om het gebouw gaan leren, werken, sporten, 

spelen,  ont moeten en eten”, vertelt Theo. “Voor deze 

leerlingen zijn kleinschaligheid en voorspelbaarheid 

belangrijk en het onderwijs biedt veel structuur in 

kleine groepen met speciale aandacht voor geperso-

naliseerd en bewegend leren. De buitenruimtes en 
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centrale ruimtes in de gebouwen bieden een grote 

diversiteit aan veilige ontmoetingsplekken voor 

 leerlingen en leerkrachten. De buitenruimtes zijn 

belangrijke en integrale onderdelen van het school-

leven. De speelpleinen zijn op zon en schaduw 

georiënteerd in de luwte achter de gebouwen. Het 

parkeerveld voor de sporthal wordt buiten haal- en 

brengtijden van de busjes als sportplein gebruikt. 

 Zowel de leerlingen van beide scholen als de  kinderen 

uit de buurt kunnen hier spelen en sporten. Bij de 

landschappelijke inrichting van de campus zijn 

 actuele thema’s als klimaatadaptie en wateropgave 

leidend geweest. Regenwater wordt vertraagd af-

gevoerd naar de groene randen van het gebied. Er 

zijn speel- en faunabomen geselecteerd die goed 

bestand zijn tegen overmatige regenval en die langere 

 periodes van droogte kunnen weerstaan. Verder is er 

bij de inrichting van de speelpleinen veel aandacht 

geweest voor ‘natuurlijk spelen’ en is de openbare 

zone tussen gebouwen en openbare weg waar moge-

lijk groen ingericht met hagen, heesters en grassen.

MOOISTE STRAATJE
De sporthal legt sociale verbindingen met de wijk en 

opent zich naar de omgeving. Buiten schooltijden 

is de hal te gebruiken door belangstellenden uit de 

wijk.” Harald: “We zijn met een project bezig, dat we 

het mooiste straatje van Nederland noemen.  In dit 

stukje van Presikhaaf zijn wij het middelpunt van de 

omgeving, waarbij er van 8 tot 8 altijd iets te doen is. 

Overdag hebben we onze reguliere lessen, maar in de 

middag bieden we al een programma voor jongeren 

uit de buurt waar onze leerlingen aan meewerken. We 

halen graag ouders naar binnen om iets aan burger-

schap te doen. Veel bedrijven leveren stageplekken 

en geven specifieke opdrachten die leerlingen in 

het ‘Innovatielab’ en de afdeling ‘Bouwen-Wonen- 

Interieur’ uitwerken. Zo worden producten die in 

de praktijkruimtes gemaakt worden ook weer te 

koop aangeboden in de winkel. Het resultaat is een 

inclusief gebouw dat buiten schooltijden open staat 

voor verschillende activiteiten. We zien onszelf als 

een netwerkschool. Binnenkort gaan onze leerlingen 

een foodtruck neerzetten en gaan ze samen met een 

coördinator soeppunten inrichten. Onze leerlingen 

zijn heel erg enthousiast en hebben met dit gebouw 

het gevoel dat ze er echt bij horen.”

Kijk voor meer informatie op www.theokupers.nl. 
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 PROJECTINFORMATIE

Opdrachtgever

De Onderwijsspecialisten / Sportbedrijf  

Arnhem

Gebruikers project

Basisschool voor speciaal onderwijs 

‘De Ommezwaai’, School voor Voortgezet  

Speciaal Onderwijs ‘Briant College’ 

Architect

Theo Kupers met het team van Theo Kupers 

architecten BV

Bouwmanagement

abcnova 

Constructeur

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Rotterdam 

Adviseur installaties

S2H 

Adviseur bouwfysica

DGMR Arnhem 

Aannemer

Klaassengroep Arnhem (Sporthal en  

De Ommezwaai), Marku Bouw (Briant College) 

BVO gehele project

ca. 7.590 m2

Opgeleverd

September 2020-2021

“Het uitgangspunt voor het 
ruimtelijk ontwerp waren 
de specifieke leerlingen en 
leerkrachten die in en om het 
gebouw gaan leren, werken, 
sporten, spelen, ontmoeten 
en eten”


