
Kinderen brengen een groot deel van hun leven door 
op school. Het schoolgebouw is, in uren gemeten, hun 
tweede thuis. Ze leren niet alleen ìn de school, ze leren 
ook vàn het schoolgebouw. Beseffen we dat voldoende? 
Beseffen we de mogelijkheden die dit biedt?

Natuurlijk moet een onderwijsgebouw praktisch en 
functioneel zijn, met voldoende vierkante meters en 
kapstokhaken. Maar een leeromgeving moet ook een 
leefomgeving zijn, die stimuleert en inspireert. Het 

schoolgebouw staat niet buiten het onderwijs, maar is er een actief ingrediënt van. Het is geen 
noodzakelijk kwaad maar een waardevol goed.

Dit inzicht is treffend verwoord in de pedagogische visie van Reggio Emilia. Kinderen leren van drie 
pedagogen: van zichzelf en elkaar, van hun leerkrachten, en van de ruimte waarin ze leven. Het 
schoolgebouw en het schoolerf zijn dus ‘de derde pedagoog’. Zij verdienen volop aandacht van 
iedereen die hart heeft voor onderwijs. 

Verdiep je dus niet alleen in de eerste en de tweede pedagoog, maar ook in de derde. Benut 
hun samenhang. Doe het samen met alle betrokkenen, en samen met een architect. Daar wordt 
het gebouw beter van, en ook het onderwijs. Wie nadenkt over de pedagogische kracht van het 
schoolgebouw, krijgt ook een scherper inzicht in de eigen onderwijsvisie.

 
NIEUWBOUW IKEC HOORN (INTEGRAAL KIND- EN EXPERTISECENTRUM)

Hoe breng je 450 leerlingen en hun leerkrachten, afkomstig van drie scholen (twee voor  
speciaal basisonderwijs, en een voor speciaal onderwijs), samen in één nieuw gebouw, tezamen 
met alle experts die niet alleen voor de scholen werken, maar ook voor kinderen en ouders  
van andere scholen? 

Die vragen spelen bij het IKEC in Hoorn. De opbouw van een nieuwe organisatie valt samen met het 
ontwerp van een nieuw gebouw. Dat vergt een geconcentreerd proces op zoek naar de kansen die de 
twee vormen van vernieuwing elkaar kunnen bieden.

Met alle betrokkenen hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het was een intensief  
participatietraject met drie architectenbureaus als ruimtelijke experts: KRFT, Studio Maks en Studio 
Selva. Elk van hen heeft een andere opzet uitgewerkt, die onderling duidelijk verschillen. Aan de hand 
van deze studieontwerpen is het onderwijskundig concept aangescherpt, en vice versa.

 
KRFT ontwerpt het IKEC als dorp. Het is een huiselijke, kleinschalige school in laagbouw, afgestemd 
op de menselijke maat. Van bovenaf lijkt het op een dambord van paviljoens en buitenruimten, 
waardoor binnen en buiten gemakkelijk in elkaar overlopen. De heldere en begrijpelijke structuur is 
flexibel in te richten.

Studio Maks ziet het IKEC als een samenhangende verzameling van middelgrote volumes (ongeveer 
de maat van een herenhuis). Ze hebben zacht glooiende daken en hebben overal toegang tot buiten-
ruimte. Het gebouw is compact, maar heeft ook een vriendelijke, menselijke maat. Er zijn veel groene 
buitenruimten tussen de gebouwdelen, een goede logistiek en ingangen op meerdere plekken. 
Daarnaast is gezocht naar een flexibele opzet die veranderingen in zich kan opnemen. Qua maat en 
typologie zit dit ontwerp tussen de andere twee in.

Studio Selva ontwerpt de school als een compact gebouw, dat de uitdrukking is van één team, met 
één visie, onder één leiding. Het hart van het gebouw is de sporthal. Daar omheen zit een ‘rots’ waarin 
voorzieningen zijn ‘uitgehakt’. Hier omheen liggen de speelleerpleinen. De domeinen zijn onderge-
bracht in vleugels aan de buitenzijde, alle grenzend aan buitenruimte. De kracht van het ontwerp zit in 
de heldere organisatie van het programma, tot uitdrukking gebracht in één compacte vorm. 

HOE VERSTERK JE DE M VAN MONTESSORI

Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) staat in de 
dicht bebouwde wijk pal achter het Rijksmuseum. 
Het wil graag het Montessori-karakter versterken door 
‘deelscholen’ in te richten. Dat moet vooral gebeuren in 
de bouwdelen uit de jaren zestig (A en C), omdat aan de 
oudere, monumentale bouwdelen (B en D) weinig mag 
worden veranderd. Bovendien groeit de school; kan dat 
hier of moet het elders? In het onderzoek worden drie 
scenario’s uitgewerkt: een maximale variant waarin alle 
deelscholen en gymzalen op deze locatie komen:  
3 deelscholen en 4 gymzalen. Een minimale variant met 

2 deelscholen en 2 gymzalen en een tussenvariant met 3 deelscholen en 3 gymzalen. Nog een vraag: 
waar laat je 1500 fietsen op een kleine kavel midden in Amsterdam?
 
Drie ontwerpbureaus presenteerden vlak voor de zomervakantie hun ontwerpen: 
Ard de Vries en Donna van Milligen Biele, AM_A Andrea Möhn Architects en CIVIC. 

Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke ontwerpen een minimale variant: de (ver)nieuwbouw 
van A en C vormen samen met de monumentale oudbouw een samenhangend stadsblok rondom een 
markant plein. De nieuw- en aanbouw sluiten aan bij de oudbouw, in een moderne vertaling van de 
Amsterdamse School stijl. Het binnenplein wordt verhoogd zodat eronder plaats is voor een grote en 
toch aangename fietsenkelder. Door gaten in het plein komt daglicht in de kelder en groeien bomen 
omhoog. De overgangen tussen nieuw en oud zijn transparant uitgevoerd, in glas. De gebouwen 
krijgen zoveel mogelijk lucht. De ingang naast gebouw A aan de Pieter de Hoochstraat wordt de  
hoofdingang. 

AM_A Andrea Möhn Architects ontwerpt een tussenvariant: de school krijgt op deze locatie 3 deel-
scholen en 3 gymzalen. Zij maakt zo veel mogelijk gebruik van wat er al is, zonder gebouwen totaal te 
slopen en opnieuw op te bouwen. Er is bewust gekozen voor verbouwen en aanbouwen. Het visuele 
effect is er niet minder om. Grote eyecatcher is de nieuwe LED-gevel van gebouw C aan de Ruysdael-
straat en de Hobbemakade, en ook aan de pleinkant van het A-gebouw. Het plein wordt vrijgemaakt 
van fietsen en de hoogteverschillen worden beter benut. Er komen vijf middelgrote fietsenstallingen. 

CIVIC ontwerpt een maximale variant: de drie deelscholen worden naast elkaar geplaatst in gebouw 
A. In de achterliggende aanbouw komt de gezamenlijke kantine met daarachter, in het oude gebouw, 
de fietsenstalling. Vanuit de kantine ga je de drie deelscholen in, die steeds een trappenhuis met 
elkaar delen. Er wordt gespeeld met de trappen: die gaan uit elkaar en komen weer samen. Voor 
Gebouw C heeft CIVIC twee grote gymzalen gemaakt met elk een flexibele tussenwand, die ook 
voor externen via de straatkant te bereiken zijn via een eigen ingang. In de kelder onder de gymzalen 
worden fietsen gestald, op de verdieping erboven komen de teken- en technieklokalen. Ook daar is 
veel zorg besteed aan daglichttoetreding. Bovendien kan er op het dakterras ook getekend worden in 
de buitenlucht. 

Lees meer over dit onderzoek in het nieuwste SCHRIFT van Mevrouw Meijer of kijk op onze WEBSITE. 
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