
In het IHP is onder andere vastgesteld in welke 

volgorde de scholen worden vervangen. Het 

IHP wordt uitgevoerd door Samenfoort PO, een 

coöperatie van de gezamenlijke schoolbesturen 

primair onderwijs in Amersfoort. De school-

besturen zijn bouwheer en verantwoordelijk 

voor de vervanging van de schoolgebouwen. Zo 

ook in de wijk Schothorst. De scholen in de wijk, 

bestuurd door vier schoolbesturen, besloten de 

krachten te bundelen om vervangende nieuw-

bouw te realiseren. De zeven scholen die in de 

wijk Schothorst vervangen moeten worden vallen 

onder vier schoolbesturen:  Meerkring (openbaar 

en algemeen bijzonder), KPOA (katholiek), PCBO 

Amersfoort (protestants-christelijk) en CorDeo 

Scholengroep (gereformeerd). Met het oog op deze 

vervanging hebben de schoolbesturen al bepaalde 

locaties samengevoegd zodat er niet zeven, maar 

vier nieuwe schoolgebouwen nodig zijn. De vier 

schoolbesturen besloten gezamenlijk de architect 

en de aannemer, in bouwteam, aan te besteden en 

op deze manier zoveel mogelijk samen te werken in  

de voorbereidings- en de uitvoeringsfase. “Het 

vervangen van zeven bestaande schoolgebouwen 

en tegelijkertijd het samenvoegen naar vier loca-

ties, is een intensieve opgave”, licht Christian van 

den Brink van Meerkring toe. “Toch zagen we dit 

als kans om de krachten te bundelen en als vier 

schoolbesturen deze vervangende nieuwbouw te 

realiseren. Waarom? Om zo de kosten voor de ver-

vangende nieuwbouw zo laag mogelijk te houden 

en niet afzonderlijk het eigen wiel te hoeven uit-

vinden.” Door te kiezen voor een gezamenlijke aan-

pak kan zo veel mogelijk budget worden gebruikt 

voor het schoolgebouw zelf en niet voor advies-

kosten die anders gepaard gaan met vier verschil-

lende aanbestedingen van architect en aannemer. 

Bovendien vormen de vier scholen een interessant 

bouwvolume voor een aannemer en kunnen de 

scholen in een bouwstroom gerealiseerd worden.

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan  
40 jaar oud. Dit betekent dat de gebouwen toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. 
Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan 
(IHP). De schoolbesturen in Schothorst sloegen de handen ineen.

Schoolbesturen werken 
samen aan vervangende 
nieuwbouw

UNIEK ONTWERPPROCES SCHOLEN SCHOTHORST

“Bovendien 
vormen de vier 
scholen een 
interessant 
bouwvolume 
voor een 
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Groepsstructuur
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Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
De functionaliteit van een onderwijsgebouw omvat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk. Naast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 
we er delen, conflicten oplossen en samenwerken. Allemaal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontwerpen van scholen. In het ontwerpproces 
komen voornoemde aspecten ook aan de orde en met elkaar maken we zo een leefbare wereld op schaal 
en niveau van het kind. Met goede voorzieningen, zodat de medewerkers er met plezier in werken. Dat is 
de basis van een functioneel gebouw. 

Onze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw gezamenlijke ambitie zullen we 
puntsgewijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum Woldwijck (hierna: KCWW) 
in Hoogezand. Het door ons gehanteerde ontwerpprincipe van KCWW past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouwen, zie ook onze referentie voor kerncompetentie 1.

Ten tijde van de start van de ontwerpwerkzaamheden voor KCWW was nog niet duidelijk op welke locatie 
de school gebouwd zou gaan worden. Daarom hebben we een uniform basisgebouw ontwikkeld dat op 
meerdere locaties toepasbaar is. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een combinatie van verschillende 
bouwstenen: compacte paviljoens die de primaire onderwijsfuncties huisvesten en een multifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

Ondersteunen en versterken onderwijsconcept en identiteit (de paviljoens)
De primaire onderwijsfuncties zijn gehuisvest in de compacte paviljoens. In het geval van KCWW zijn 
dit twee basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderwijs) en 
een kinderdagopvang. Natuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 
ontwerpprincipe verschillen, flexibel naar de wens van de gebruiker. De paviljoens zijn allen compact en 
eenvoudig van vorm. Door de maat compact te houden ontstaan er efficiënte clusters, waarbij functies 
die een belangrijke relatie met elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo worden onnodige verkeersbewegingen 
vermeden. De paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen mogelijk maakt. 
De constructie en het inbouwpakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de maat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderwijsconcepten mogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 
delen in traditionele groepsruimten, maar kunnen ook volledig open ruimtes of clusters worden gevormd 
voor vernieuwende onderwijsconcepten. 
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3.  Functionaliteit voor de gebruikers (binnenzijde) 

3.2 Ruimtelijke invulling aan de onderwijsvisie 
en   huisvestingseisen
Ieder school heeft een eigen onderwijsvisie en dat vraagt om 
een flexibiliteit van de invulling van het uniform basisgebouw. 
Deze flexibiliteit is niet alleen van belang om alle onderwijsvisies 
te kunnen huisvesten, maar ook als de onderwijsvisie van een 
school in de toekomst zal veranderen. Het gebouw zal moeten 
kunnen meebewegen. In de 'paviljoens' ligt de nadruk op de 
onderwijsruimten, leren en werken. 

Het pavljoen: organisatievormen onderwijs

Er zijn verschillende onderwijsvormen die elk vragen om een 
andere ruimtelijke indeling;
1. Groepsstructuur; jaarstofklassensysteem waar de   

onderwijsactiviteiten zich concentreren in de groepsruimte;
2. Unitstructuur; de groepen per unit hebben een relatie met 

elkaar en de onderwijsruimte ligt ook buiten de groepsruimte
3. Team op maat; team docenten is per unit verantwoordelijk 

voor een groepleerlingen waarbij groepsruimtes aan elkaar 
en het leerplein te koppelen;

4. School zonder lokalen; leerlingen hebben geen 'eigen' 
groepsruimte maar reizen door de dag heen door het 
schoolgebouw. 

De 'paviljoens' kunnen door de maat en kolommenstructuur elke 
type onderwijsorganisatie huisvesten, nu en in de toekomst. 

5. Ontwerptechnische visie uniform basisgebouw & elementen keuzeboek

Voorbeeld van functionele indelingen

Klaslokalen en leerplein. 

De klaslokalen zijn met transparante schuifdeuren

verbonden met het leerplein.

De voorzieningen liggen centraal in het hart. 

Ruime klaslokalen die onderling met een 

schuifwand zijn te koppelen.  

De lokalen zijn met schuifdeuren verbonden met het 

ruime leerplein.

Voorzieningen zijn per twee lokalen geclusterd 

bereikbaar vanuit de lokalen.

Leerplein met concentratieplekken. 

Verschillende leer- speel en werkplekken. 

Samenwerking en diversiteit is de basis. 

Het uniform basisgebouw

• Indeling op basis van onderwijsvisie

• Functioneel paviljoen

• Flexibel paviljoen
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1. Groepsstructuur; jaarstofklassensysteem waar de   

onderwijsactiviteiten zich concentreren in de groepsruimte;
2. Unitstructuur; de groepen per unit hebben een relatie met 

elkaar en de onderwijsruimte ligt ook buiten de groepsruimte
3. Team op maat; team docenten is per unit verantwoordelijk 

voor een groepleerlingen waarbij groepsruimtes aan elkaar 
en het leerplein te koppelen;

4. School zonder lokalen; leerlingen hebben geen 'eigen' 
groepsruimte maar reizen door de dag heen door het 
schoolgebouw. 

De 'paviljoens' kunnen door de maat en kolommenstructuur elke 
type onderwijsorganisatie huisvesten, nu en in de toekomst. 
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we de identiteit van de school en de aansluiting bij 

de omgeving optimaal vormgeven. De bijzondere 

ruimten en elementen als een tribunetrap liggen in 

dit hart. Het hart is de plek waar de spreekkamers en 

kantoren liggen en waar de mensen samen komen.”

“Het ontwerpproces biedt ook vele voordelen voor 

het bouwteam”, aldus Sarah Heemskerk en Vincent 

Deuning, huisvestingsadviseurs en projectmanagers 

bij abcnova. “Het ontwerp kan met minder inspan-

ning tot stand komen doordat bouwkundige,  

constructieve en installatietechnische ontwerp-

principes op hoofdlijnen vastliggen en samen met 

bouwteam partner Bouwbedrijf A. Huurdeman BV 

uit Amersfoort getoetst zijn op haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid.  Doordat de vier scholen gefaseerd 

ontwikkeld en gerealiseerd worden, is er ruimte om 

het uniform basisontwerp en het elementenkeuze-

boek continu te verbeteren op basis van ‘lessons 

learned’. Het is de ambitie om op deze wijze, naar-

mate de verschillende projecten vorderen, faal-

kosten en risico’s voor zowel de opdrachtgever en 

ontwerpende partijen als voor de aannemer tot een 

minimum te beperken.”  

UNIFORM BASISONTWERP 
Samen met de vier schoolbesturen heeft ‘19 het 

atelier architecten’ uit Zwolle een uniform basis-

ontwerp voor de vier nieuwe scholen ontworpen. Het 

is een flexibel concept wat eenvoudig aan te passen 

is aan de individuele voorkeuren van een school. De 

architecten Sara van Popta en Irma Klevering van 

‘19 het atelier architecten’ leggen uit: “We hebben 

gekozen voor een geleed principe. Het schoolgebouw 

bestaat in concept uit één of meerdere ‘kant en klare’ 

paviljoens. In een paviljoen zijn de onderwijsruimten 

en ondersteunende ruimten gevestigd. Het heeft 

sanitair, een (neven)entree met trap en functioneert 

op zichzelf. De scholen hebben vooraf gedefinieerde 

keuzemogelijkheden voor de gevels en het interieur

van de paviljoens. Bouwkundig is het mogelijk 

om verschillende grootte lokalen te realiseren met 

leerpleinen. De paviljoens zijn vrij op de locatie te 

plaatsen en aan elkaar te schakelen. Dit zorgt voor 

de inpasbaarheid op de diverse schoollocaties en de 

mogelijkheid om met het gebouwontwerp aan te  

sluiten bij de omgeving. De verbinding, het zoge-

noemde hart, ligt tussen de paviljoens. Dit hart 

ontwerpen we specifiek per school. Hiermee kunnen 

VISIE EN ONTWERP 

De Ontdekking Kampen
19 het atelier architecten

Concept

3. Functionaliteit van de gebruikers (binnen)

Omgaan met de verschillen en hoe dit naar voren komt

1. Indeling paviloens
2. Vorm van het hart
3. Gevelindeling & materialisatie
4. Interieur/ afwerking en sfeer
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Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
De functionaliteit van een onderwijsgebouw omvat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk. Naast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 
we er delen, conflicten oplossen en samenwerken. Allemaal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontwerpen van scholen. In het ontwerpproces 
komen voornoemde aspecten ook aan de orde en met elkaar maken we zo een leefbare wereld op schaal 
en niveau van het kind. Met goede voorzieningen, zodat de medewerkers er met plezier in werken. Dat is 
de basis van een functioneel gebouw. 

Onze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw gezamenlijke ambitie zullen we 
puntsgewijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum Woldwijck (hierna: KCWW) 
in Hoogezand. Het door ons gehanteerde ontwerpprincipe van KCWW past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouwen, zie ook onze referentie voor kerncompetentie 1.

Ten tijde van de start van de ontwerpwerkzaamheden voor KCWW was nog niet duidelijk op welke locatie 
de school gebouwd zou gaan worden. Daarom hebben we een uniform basisgebouw ontwikkeld dat op 
meerdere locaties toepasbaar is. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een combinatie van verschillende 
bouwstenen: compacte paviljoens die de primaire onderwijsfuncties huisvesten en een multifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

Ondersteunen en versterken onderwijsconcept en identiteit (de paviljoens)
De primaire onderwijsfuncties zijn gehuisvest in de compacte paviljoens. In het geval van KCWW zijn 
dit twee basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderwijs) en 
een kinderdagopvang. Natuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 
ontwerpprincipe verschillen, flexibel naar de wens van de gebruiker. De paviljoens zijn allen compact en 
eenvoudig van vorm. Door de maat compact te houden ontstaan er efficiënte clusters, waarbij functies 
die een belangrijke relatie met elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo worden onnodige verkeersbewegingen 
vermeden. De paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen mogelijk maakt. 
De constructie en het inbouwpakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de maat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderwijsconcepten mogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 
delen in traditionele groepsruimten, maar kunnen ook volledig open ruimtes of clusters worden gevormd 
voor vernieuwende onderwijsconcepten. 

Plattegrond begane grond KCWWCompacte paviljoens

Leerstofjaarklassensysteem Unitonderwijs School zonder lokalen

Multifunctioneel hart Ontwerpprincipe

Concept

3. Functionaliteit van de gebruikers (binnen)

Omgaan met de verschillen en hoe dit naar voren komt

1. Indeling paviloens
2. Vorm van het hart
3. Gevelindeling & materialisatie
4. Interieur/ afwerking en sfeer

Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
D

e functionaliteit van een onderw
ijsgebouw

 om
vat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 

W
ij vinden onderw

ijs erg belangrijk. N
aast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 

w
e er delen, conflicten oplossen en sam

enw
erken. Allem

aal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
sam

enleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontw
erpen van scholen. In het ontw

erpproces 
kom

en voornoem
de aspecten ook aan de orde en m

et elkaar m
aken w

e zo een leefbare w
ereld op schaal 

en niveau van het kind. M
et goede voorzieningen, zodat de m

edew
erkers er m

et plezier in w
erken. D

at is 
de basis van een functioneel gebouw. 

O
nze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw

 gezam
enlijke am

bitie zullen w
e 

puntsgew
ijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum

 W
oldw

ijck (hierna: KC
W

W
) 

in H
oogezand. H

et door ons gehanteerde ontw
erpprincipe van KC

W
W

 past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouw

en, zie ook onze referentie voor kerncom
petentie 1.

Ten tijde van de start van de ontw
erpw

erkzaam
heden voor KC

W
W

 w
as nog niet duidelijk op w

elke locatie 
de school gebouw

d zou gaan w
orden. D

aarom
 hebben w

e een uniform
 basisgebouw

 ontw
ikkeld dat op 

m
eerdere locaties toepasbaar is. H

et ontw
erpprincipe is gebaseerd op een com

binatie van verschillende 
bouw

stenen: com
pacte paviljoens die de prim

aire onderw
ijsfuncties huisvesten en een m

ultifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

O
ndersteunen en versterken onderw

ijsconcept en identiteit (de paviljoens)
D

e prim
aire onderw

ijsfuncties zijn gehuisvest in de com
pacte paviljoens. In het geval van KC

W
W

 zijn 
dit tw

ee basisscholen m
et verschillende onderw

ijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderw
ijs) en 

een kinderdagopvang. N
atuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 

ontw
erpprincipe verschillen, flexibel naar de w

ens van de gebruiker. D
e paviljoens zijn allen com

pact en 
eenvoudig van vorm

. D
oor de m

aat com
pact te houden ontstaan er effi

ciënte clusters, w
aarbij functies 

die een belangrijke relatie m
et elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo w

orden onnodige verkeersbew
egingen 

verm
eden. D

e paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen m
ogelijk m

aakt. 
D

e constructie en het inbouw
pakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de m

aat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderw

ijsconcepten m
ogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 

delen in traditionele groepsruim
ten, m

aar kunnen ook volledig open ruim
tes of clusters w

orden gevorm
d 

voor vernieuw
ende onderw

ijsconcepten. 

Plattegrond begane grond KCW
W

Com
pacte paviljoensLeerstofjaarklassensysteem

Unitonderwijs
School zonder lokalen

M
ultifunctioneel hart

Ontwerpprincipe

1.

2.

3.

4.

2. De opgave | Ingediende visie

Verfijnd op:

• Losse paviljoens in één gevellijn 

• Optimaal kunnen oriënteren 

• Een meer compact gebouw; kostenbewust, 

duurzaam  

• Passen beter op de locaties

Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
De functionaliteit van een onderwijsgebouw omvat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk. Naast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 
we er delen, conflicten oplossen en samenwerken. Allemaal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontwerpen van scholen. In het ontwerpproces 
komen voornoemde aspecten ook aan de orde en met elkaar maken we zo een leefbare wereld op schaal 
en niveau van het kind. Met goede voorzieningen, zodat de medewerkers er met plezier in werken. Dat is 
de basis van een functioneel gebouw. 

Onze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw gezamenlijke ambitie zullen we 
puntsgewijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum Woldwijck (hierna: KCWW) 
in Hoogezand. Het door ons gehanteerde ontwerpprincipe van KCWW past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouwen, zie ook onze referentie voor kerncompetentie 1.

Ten tijde van de start van de ontwerpwerkzaamheden voor KCWW was nog niet duidelijk op welke locatie 
de school gebouwd zou gaan worden. Daarom hebben we een uniform basisgebouw ontwikkeld dat op 
meerdere locaties toepasbaar is. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een combinatie van verschillende 
bouwstenen: compacte paviljoens die de primaire onderwijsfuncties huisvesten en een multifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

Ondersteunen en versterken onderwijsconcept en identiteit (de paviljoens)
De primaire onderwijsfuncties zijn gehuisvest in de compacte paviljoens. In het geval van KCWW zijn 
dit twee basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderwijs) en 
een kinderdagopvang. Natuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 
ontwerpprincipe verschillen, flexibel naar de wens van de gebruiker. De paviljoens zijn allen compact en 
eenvoudig van vorm. Door de maat compact te houden ontstaan er efficiënte clusters, waarbij functies 
die een belangrijke relatie met elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo worden onnodige verkeersbewegingen 
vermeden. De paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen mogelijk maakt. 
De constructie en het inbouwpakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de maat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderwijsconcepten mogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 
delen in traditionele groepsruimten, maar kunnen ook volledig open ruimtes of clusters worden gevormd 
voor vernieuwende onderwijsconcepten. 
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Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
De functionaliteit van een onderwijsgebouw omvat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk. Naast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 
we er delen, conflicten oplossen en samenwerken. Allemaal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontwerpen van scholen. In het ontwerpproces 
komen voornoemde aspecten ook aan de orde en met elkaar maken we zo een leefbare wereld op schaal 
en niveau van het kind. Met goede voorzieningen, zodat de medewerkers er met plezier in werken. Dat is 
de basis van een functioneel gebouw. 

Onze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw gezamenlijke ambitie zullen we 
puntsgewijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum Woldwijck (hierna: KCWW) 
in Hoogezand. Het door ons gehanteerde ontwerpprincipe van KCWW past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouwen, zie ook onze referentie voor kerncompetentie 1.

Ten tijde van de start van de ontwerpwerkzaamheden voor KCWW was nog niet duidelijk op welke locatie 
de school gebouwd zou gaan worden. Daarom hebben we een uniform basisgebouw ontwikkeld dat op 
meerdere locaties toepasbaar is. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een combinatie van verschillende 
bouwstenen: compacte paviljoens die de primaire onderwijsfuncties huisvesten en een multifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

Ondersteunen en versterken onderwijsconcept en identiteit (de paviljoens)
De primaire onderwijsfuncties zijn gehuisvest in de compacte paviljoens. In het geval van KCWW zijn 
dit twee basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderwijs) en 
een kinderdagopvang. Natuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 
ontwerpprincipe verschillen, flexibel naar de wens van de gebruiker. De paviljoens zijn allen compact en 
eenvoudig van vorm. Door de maat compact te houden ontstaan er efficiënte clusters, waarbij functies 
die een belangrijke relatie met elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo worden onnodige verkeersbewegingen 
vermeden. De paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen mogelijk maakt. 
De constructie en het inbouwpakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de maat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderwijsconcepten mogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 
delen in traditionele groepsruimten, maar kunnen ook volledig open ruimtes of clusters worden gevormd 
voor vernieuwende onderwijsconcepten. 
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ciënte clusters, w
aarbij functies 

die een belangrijke relatie m
et elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo w

orden onnodige verkeersbew
egingen 

verm
eden. D

e paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen m
ogelijk m

aakt. 
D

e constructie en het inbouw
pakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de m

aat van de 
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Concept

3. Functionaliteit van de gebruikers (binnen)

Omgaan met de verschillen en hoe dit naar voren komt

1. Indeling paviloens
2. Vorm van het hart
3. Gevelindeling & materialisatie
4. Interieur/ afwerking en sfeer

Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
D

e functionaliteit van een onderw
ijsgebouw

 om
vat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 

W
ij vinden onderw

ijs erg belangrijk. N
aast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 

w
e er delen, conflicten oplossen en sam

enw
erken. Allem

aal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
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enleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontw
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ijsfuncties huisvesten en een m

ultifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.
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ijsconcept en identiteit (de paviljoens)
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pacte paviljoens. In het geval van KC

W
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et verschillende onderw

ijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderw
ijs) en 

een kinderdagopvang. N
atuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 

ontw
erpprincipe verschillen, flexibel naar de w

ens van de gebruiker. D
e paviljoens zijn allen com

pact en 
eenvoudig van vorm

. D
oor de m

aat com
pact te houden ontstaan er effi

ciënte clusters, w
aarbij functies 

die een belangrijke relatie m
et elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo w

orden onnodige verkeersbew
egingen 

verm
eden. D

e paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen m
ogelijk m

aakt. 
D

e constructie en het inbouw
pakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de m

aat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderw

ijsconcepten m
ogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 

delen in traditionele groepsruim
ten, m

aar kunnen ook volledig open ruim
tes of clusters w

orden gevorm
d 

voor vernieuw
ende onderw

ijsconcepten. 
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Ontwerpprincipe

1.

2.

3.

4.

2. De opgave | Ingediende visie

Verfijnd op:

• Losse paviljoens in één gevellijn 

• Optimaal kunnen oriënteren 

• Een meer compact gebouw; kostenbewust, 

duurzaam  

• Passen beter op de locaties

Selectiecriteria bureauvisie
1a. Functionaliteit (1/2)

Visie op functionaliteit
De functionaliteit van een onderwijsgebouw omvat voor ons, 19 het atelier architecten, vele aspecten. 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk. Naast het vergaren van kennis en opdoen van vaardigheden leren 
we er delen, conflicten oplossen en samenwerken. Allemaal aspecten die bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Vandaar onze speciale belangstelling voor het ontwerpen van scholen. In het ontwerpproces 
komen voornoemde aspecten ook aan de orde en met elkaar maken we zo een leefbare wereld op schaal 
en niveau van het kind. Met goede voorzieningen, zodat de medewerkers er met plezier in werken. Dat is 
de basis van een functioneel gebouw. 

Onze visie op de belangrijkste aspecten van functionaliteit uit uw gezamenlijke ambitie zullen we 
puntsgewijs behandelen aan de hand van ons referentieproject Kindcentrum Woldwijck (hierna: KCWW) 
in Hoogezand. Het door ons gehanteerde ontwerpprincipe van KCWW past ons inziens ook erg goed voor 
de opgave van deze vier schoolgebouwen, zie ook onze referentie voor kerncompetentie 1.

Ten tijde van de start van de ontwerpwerkzaamheden voor KCWW was nog niet duidelijk op welke locatie 
de school gebouwd zou gaan worden. Daarom hebben we een uniform basisgebouw ontwikkeld dat op 
meerdere locaties toepasbaar is. Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een combinatie van verschillende 
bouwstenen: compacte paviljoens die de primaire onderwijsfuncties huisvesten en een multifunctioneel 
‘hart’ dat deze paviljoens verbindt.

Ondersteunen en versterken onderwijsconcept en identiteit (de paviljoens)
De primaire onderwijsfuncties zijn gehuisvest in de compacte paviljoens. In het geval van KCWW zijn 
dit twee basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (traditioneel en het jenaplanonderwijs) en 
een kinderdagopvang. Natuurlijk kunnen het aantal verschillende functies en het aantal paviljoens in dit 
ontwerpprincipe verschillen, flexibel naar de wens van de gebruiker. De paviljoens zijn allen compact en 
eenvoudig van vorm. Door de maat compact te houden ontstaan er efficiënte clusters, waarbij functies 
die een belangrijke relatie met elkaar hebben altijd nabij zijn. Zo worden onnodige verkeersbewegingen 
vermeden. De paviljoens hebben een hoofddraagconstructie die grote overspanningen mogelijk maakt. 
De constructie en het inbouwpakket zijn gescheiden, zodat flexibiliteit gegarandeerd is: de maat van de 
constructie is zo gekozen dat er verschillende onderwijsconcepten mogelijk zijn. Zo zijn paviljoens op te 
delen in traditionele groepsruimten, maar kunnen ook volledig open ruimtes of clusters worden gevormd 
voor vernieuwende onderwijsconcepten. 

Plattegrond begane grond KCWWCompacte paviljoens

Leerstofjaarklassensysteem Unitonderwijs School zonder lokalen

Multifunctioneel hart Ontwerpprincipe

1. Indeling paviljoens

2. Vorm van het hart

3. Gevelindeling & materialisatie

4. Interieur / afwerking en sfeer
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Koning Karelpad, de locatie die als doorschuiflocatie 

voor meerdere scholen zal worden gebruikt. Zo 

profiteren wij extra van de bundeling van krachten 

en kan al het budget ten goede komen aan de nieuwe 

schoolgebouwen in de wijk.” 

OPVANGEN CALAMITEITEN
Om de continuïteit in de projecten te borgen, is ook 

al gestart met de ontwerpfase van de tweede school 

KC Talentum. “Door de processen deels door elkaar 

heen te laten lopen worden eventuele calamiteiten 

opgevangen. Mocht er onvoorzien een nieuwbouw 

vertragen dan kun je doorgaan en dat is een extra 

voordeel van deze bundeling van krachten”, licht 

Thera Verdam, beleidsmedewerker huisvesting KPOA, 

toe. “Daarnaast is het mooi om te zien dat we een 

snelle start hebben kunnen maken door het gebruik 

van het basisontwerp en voort te borduren op eerdere 

ervaringen in het ontwerpproces. Zo kunnen de 

andere 3 scholen op een snelle manier ontwikkeld 

worden.”

SOEPELE SAMENWERKING 
Samenwerking is de verbindende factor tussen 

alle betrokken partijen. Door te kiezen voor een 

bouwteam, is bouwbedrijf A. Huurdeman BV 

vroeg in het ontwerpproces betrokken, namelijk 

vanaf de start van de voorlopig ontwerpfase. Zij 

hebben een adviserende rol bij het ontwerp. Om 

de afstemming tussen de vier schoolbesturen, de 

architect en de aannemer goed te begeleiden hebben 

de schoolbesturen abcnova in de arm genomen voor 

het projectmanagent. “Juist vanwege de afstemming 

met zo veel partijen is het belangrijk dat er een partij 

is aangewezen die in samenwerking met ‘19 het atelier 

architecten’ en bouwbedrijf A. Huurdeman BV van 

definitiefase tot en met realisatiefase zorgt voor een 

vloeiende samenwerking. Medio 2024 hopen we de 

ontwikkeling in Schothorst af te ronden en de wijk 

een nieuwe impuls te geven met 4 mooie, flexibele, 

functionele en duurzame schoolgebouwen”, aldus 

Christian van den Brink.

Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl. 

GEBRUIK VAN ELKAARS GEBOUWEN
Door de vervangende nieuwbouw gefaseerd uit 

te voeren gebruiken de schoolbesturen elkaars 

gebouwen in de schuifoperatie. Op deze manier 

worden kosten bespaard door geen tijdelijke 

huisvesting te hoeven realiseren. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan het uniform 

basisontwerp en het ontwerp van de locatie aan 

het Bruispad. Hier krijgen de basisscholen OBS 

De Weesboom en BS De Zevensprong, beide van 

schoolbestuur Meerkring hun nieuwe locatie. “We 

zijn enorm trots op deze manier van samenwerken 

met de andere schoolbesturen”, aldus Christian 

van den Brink. “Het is een eer om als eerste aan de 

beurt te zijn en tegelijkertijd het basisontwerp en 

onze specifieke voorkeuren te combineren. Door 

ook deze twee ontwerpen te bundelen, creëren we 

direct een schaalvoordeel. In de tussentijd worden 

onze lessen voor BS De Zevensprong gegeven op het 
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