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Samen werken
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Vlaanderen
In dit speciale katern besteden we aandacht
aan projecten in Vlaanderen waar Nederlandse
organisaties bij betrokken waren. Zo zijn mooie
voorbeelden te zien die binnen het project
Scholen van Morgen zijn gerealiseerd.
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Tekst Sibo Arbeek

Scholen van Morgen
timmert aan de weg

Een katern over de samenwerking tussen Nederlandse architecten en adviseurs en opdrachtgevers
in Vlaanderen. Bijzonder is dan ook dat van de 182 inmiddels gerealiseerde projecten ruim 20% door
Nederlandse architecten is ontworpen. Verbindend kenmerk is dat ze allemaal onder de paraplu van
Scholen van Morgen zijn gerealiseerd.

N

og even de achtergrond: wegens het grote
tekort aan middelen voor scholenbouw, is
de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar
een alternatieve manier om de lange wachtlijst
in te korten. Zo werd de inhaalbeweging voor
schoolinfrastructuur via een PPS-constructie in het
leven geroepen en in 2006 per decreet vastgelegd.
Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen AG Real Estate, BNP Paribas
Fortis en de Vlaamse overheid. Het programma
omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het
30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten, via DBFM Scholen van Morgen nv. Vooraf werd
door de overheid een lijst van scholen opgesteld
die tot dit unieke programma konden toetreden.
Zo werd een gesloten portefeuille samengesteld
van 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen,
waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatieprojecten. In totaal gaat het om 710.000 m² voor 133.000
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leerlingen en een investering van € 1.650 miljoen.
In juli 2016 werden bovendien 17 extra projecten
geselecteerd voor deelname aan het programma.
Door de verlaging van de btw op scholenbouw
van 21% naar 6%, kwam 160 miljoen euro vrij om
extra scholenbouwprojecten uit te voeren binnen
hetzelfde DBFM-programma Scholen van Morgen.
De scholen zijn gebouwd volgens de DBFM-formule, inclusief het 30-jarig onderhoud van de
schoolgebouwen. Tijdens deze periode van 30 jaar
betaalt het schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Na afloop wordt het gebouw
zonder bijkomende kosten overgedragen aan het
schoolbestuur.
GESLAAGD PROJECT
De achterliggende aandeelhouders van DBFM Scholen van Morgen nv zijn aan publieke zijde AGION (het
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en
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het Vlaams Gewest en aan de private kant BNP Paribas Fortis en AG Real Estate. AG Real Estate COPiD
is als afgevaardigd bouwheer verantwoordelijk voor
de operationele uitvoering van het programma. De
afgevaardigd bouwheer organiseert het volledige ontwerpproces, bouwproces en onderhoud gedurende
30 jaar van elke individuele school. Daarvoor doet hij
onder andere een beroep op 63 architectenteams en
meer dan 20 aannemers. Team Vlaams Bouwmeester
is een belangrijke operationele partner voor de keuze
van de ontwerpen en het advies bij de uitwerking
ervan. Programma Directeur Philippe Monserez van
AG Real Estate: “Dit is het grootste sociale infrastructuurproject van Europa, met een verdeling in 90%
nieuwbouw en 10% renovatie. Op 1 januari 2021 zijn
al 166 gebouwen in gebruik en nog zo’n 9% in uitvoering. Dat was in de traditionele situatie niet mogelijk
geweest.” Hij noemt vijf redenen waarop dit enorme
project geslaagd is: “Het is een kosten efficiënte oplossing voor een urgent probleem, een mooi voorbeeld van massaproductie, maar dan tailormade, het
heeft een positief effect op de gemeenschap en het
is een enorm transparant proces met een geweldig
leervermogen onderweg.”

“Na afloop
wordt het gebouw zonder
bijkomende
kosten overgedragen aan
het school
bestuur”

VERSCHILLENDE BELANGEN
In Nederland zijn gemeenten voor het primair en
voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor een integraal huisvestingsplan, waarna schoolbesturen en
gemeenten overeenstemming moeten zien te vinden
over de bouwopgave en de hoogte van de investering.
Het onderscheid in geldstromen levert verschillende
belangen en perspectieven op; waarbij de visie van
het schoolbestuur als opdrachtgever veelal leidend is
voor het ontwerp en de inrichting van het bouwproces. Dat levert unieke schoolgebouwen op, waarin
veranderende onderwijsvisies en verbindingen tussen het gebouw en de omgeving goed zichtbaar zijn.
In de hier getoonde voorbeelden hebben opdrachtgevers bewust gekozen voor Nederlandse architecten als een expressie van vernieuwende inzichten
op het onderwijs en de wijze waarop het gebouw
als leermiddel daar een rol in kan spelen. Het zijn
transparante gebouwen, met als interessant gegeven
dat in Vlaanderen een deels overdekte buitenruimte
verplicht is. Dat biedt onze architecten de mogelijkheid om het ontwerp nog verder door te zetten, met
vaak een treffende verbinding tussen de binnen- en
buitenruimte.

bespeelbare kunst
Bespeelbare kunst, het lijkt een tegenstelling. Immers ‘kunst’
beleef je op afstand want je mag het zelfs niet aanraken.
Geen wonder dat kinderen in een museum snel ‘uitgekeken’
zijn. Met bespeelbare kunst ligt dat anders. Door er mee of op
te spelen word je als het ware deel van het object. Je fantasie
wordt geprikkeld en je ontdekt eigen mogelijkheden om het
kunstwerk te verrijken. Het speelse object nodigt uit tot een
fysieke exploratie; je kan er omheen lopen, van onder of
boven bekijken, van een afstand of heel dichtbij.
Dit ruimtelijke aspect nodigt op een spannende manier
uit tot ontdekken.
Soms refererend aan herkenbare sprookjes, dan weer aan
een Peter Pan-achtige avonturenwereld, maar ook aan
de dierenwereld met daarin thema’s en tegelijkertijd het
spannende, het ‘mild-angstige’.
Goede Speelprojecten biedt voor school en kinderdagverblijf
unieke speelkunst die naadloos aansluit bij de
belevingswereld van kinderen.
Spelen, het zit in onze natuur.
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Slimme ingreep
verbindt campus in Geel
De Kempense scholengroep KOGEKA wilde een verouderd gebouw van de campus Sint Jozef Geel
vervangen. De nieuwbouw moest wetenschapsklassen en laboratoria huisvesten voor de richtingen
elektriciteit, elektronica, landbouw en wetenschappen. De ontwerperscombinatie NOAHH-bildt. won
de opdracht en ontwierp een polyvalent gebouw dat het onderwijs een impuls geeft en de campus
verbindt.

Door het nieuwe gebouw als volume op pijlers, centraal op het schoolplein, te situeren, wordt het gebouw dé ontmoetingsplek van de campus.

“O

nder KOGEKA vallen administratief tien
scholen, met schoolcampussen op een
viertal locaties in Geel en één locatie
in Kasterlee. De opgave vanuit het bestuur werd
als een bundel aangeboden vanuit Scholen van
Morgen. Wij wonnen, omdat we samen met onze
partner bildt. architecten uit Vlaanderen een visie
voor de totale opgave hebben gemaakt, waarbij
bildt. ook het deel bouwbegeleiding en regelgeving
voor zijn rekening nam.” Hoofdarchitect Patrick
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Fransen van NOAHH vertelt enthousiast over de
opgave: “De campus van Sint Jozef Geel bestond uit
functioneel en technisch vaak verouderde gebouwen. Met name de oudste gebouwen uit de wederopbouwperiode waren erg slecht. De verschillende
gebouwen lagen in een krans rond een opgedeeld
plein, dat deels geasfalteerd en deels overdekt was
en deels als parkeerterrein fungeerde; het had de
uitstraling van een industrieterrein. Elk gebouw
had bovendien een eigen kantine en docentenfunc-
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tie, zodat er geen onderlinge verbinding en samenhang was. De opdrachtgever wilde een oud wetenschapsgebouw met een ‘Oost-Duitse’ uitstraling
vervangen. Wij bedachten een andere oplossing
en verbonden de bestaande praktijk- en theoriegebouwen via een nieuwe, verbindende structuur,
waarin we op de begane grond de ontmoetingsfuncties en cafetaria in een halfopen transparante
ruimte annex vide hebben gelegd en op de eerste
verdieping de onderwijsfuncties rond vier vides.

Het nieuwe karakteristieke gebouw verenigt de schoolcampus en definieert opnieuw de openbare ruimte.

“Waar eerst een winderige
verharde buitenplaats was,
verenigt het nieuwe gebouw
de campus en definieert ze
opnieuw de openbare ruimte”
Waar eerst een winderige verharde buitenplaats
was, verenigt het nieuwe gebouw de campus en definieert ze opnieuw de openbare ruimte. Door het
nieuwe gebouw als volume op pijlers, centraal op
het schoolplein, te situeren en niet op de plek van
het oude wetenschapsgebouw, is de nieuwbouw
het nieuwe centrum en dé ontmoetingsplek van de
campus geworden.”
GASTVRIJ EN OPEN
Patrick verder: “Het nieuwe gebouw kent een gesloten
bovenvolume op een vierkante plattegrond. De vrij
indeelbare plattegrond van 40 x 44 meter maakt dat
het gebouw goed kan inspelen op het ontwikkelende
pedagogische inzicht van de school. Door een grote
horizontale kap tussen de gebouwen te plaatsen
creëerden we een nieuwe centrale ontmoetingsplaats
die beschutting biedt en deels van glas is. Zo lijkt het
bovengebouw te zweven als een dak over het plein
en het plein lijkt over te gaan in de binnenruimte
van de zaal. De zaal heeft een zeer brede trap die op
zijn beurt van binnen naar buiten doorloopt. De trap
verbindt het niveau van het plein met de verhoogde
begane grond van het oude gebouw. De trap is een
trap en een tribune tegelijk, binnen zowel als buiten.
In het bovenvolume zijn nog kleine patio’s uitgespaard, die daglicht laten doordringen of trappen
in zich opnemen. Daardoor ontstaat een mooi spel
tussen de lokalen en de verschillende patio’s. De zaal
en het plein zijn tegelijk pauzeruimte én auditorium
voor voorstellingen en feesten.”
NIEUWE ONDERWIJSVISIE
Patrick verder: “We hadden een hoge ambitie die ook
effect had op het pedagogisch concept. Dan heb je

De vrij indeelbare en
flexibele plattegrond van
40 x 44 meter maakt dat
het gebouw goed kan inspelen
op het ontwikkelende pedagogische
inzicht van de school.

een ambitieuze bouwheer als opdrachtgever nodig
en die hadden we gelukkig. Het opgetilde gebouw
biedt vele nieuwe mogelijkheden in gebruik en zette
KOGEKA zelfs aan tot de introductie van een nieuwe
onderwijsvisie. Het bestuur wilde de slag maken naar
modern onderwijs en zag in de manier waarop we
deze campus letterlijk hebben opgetild een voorbeeld voor de andere opgaven. Door het optillen is
niet alleen een natuurlijke verbinding op de campus
ontstaan, maar ook met de stad en het bedrijfsleven.
Die verbinding was er deels al met een eigen bakkerij en restaurant, maar is nu verder versterkt. In
feite hebben we ‘de vakschool voor de toekomst’
gemaakt, als een ‘multifunctionele markthal’ die ook
aansluit op de ruimten voor het dierenverblijf en de
praktijkruimten voor het technisch onderwijs. De
polyvalente tussenruimte maakt de interactie gemakkelijk. Door het behoud van haar karakteristieke
identiteit, de nieuw ontstane polyvalente binnenbuitenruimte en het gebruik van glazen binnen
wanden zijn vernieuwende pedagogische concepten
ontstaan. Dat het ontwerpen van ruimten die
informele ontmoeting faciliteren niet alleen kan
slagen in volledige nieuwbouwscholen in Nederland,
maar door deze toevoeging ook op een verouderde
campus in Vlaanderen, is fantastisch om te zien.”
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PROJECTINFORMATIE
Project
Nieuwbouw Wetenschapsgebouw
Sint Jozef Geel
Architect
NOAHH | Network Oriented Architecture in
samenwerking met bildt. architecten
Opdrachtgever
DBFM Scholen van Morgen / AG Real Estate
COPID
Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee (KOGEKA)
Team NOAHH
Patrick Fransen, Ilse Bakker, Freke Schalken,
Tim Loeters, Loes Thijssen, Reijer Pielkenrood,
Henk de Weijer, Paul van Dijk, Onne Walsmit
Team bildt.
Jonas Van de Walle, Alain Bossuyt, Eveline
Bossuyt
BVO
2.800 m²
Oplevering
2017

De trap fungeert als een verbinding tussen het niveau van het plein en de verhoogde begane grond van het oude gebouw.

Het ontwerpen van meervoudige, transparante
ruimten die informele ontmoeting faciliteren draagt
bij aan het pedagogisch succes van het gebouw.

PROCESAFSPRAKEN SCHOLEN VAN MORGEN
Patrick: “Voor alle projecten geldt dat de directe
bouwkosten niet boven de € 1.200,- per m2 exclusief
btw mogen komen. Dit was een Design-BuildFinance & Maintain project, waarbij we het hele
project van tevoren hebben bedacht, inclusief een
overzicht van de exploitatielasten. De ambitie die we
hier hebben ontwikkeld paste eigenlijk niet binnen
het centraal vastgestelde budgettaire kader, dus
moesten we slim zijn in de keuze van materialen.
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Omdat het om een school gaat met een technische
uitstraling hebben we gekozen voor zogenaamde
sandwichgevels, die je ook tegenkomt in industriehallen. Het is een staalconstructie met een geïsoleerde
gevel eromheen. De hele doos weegt bijna niets en
de kolommen staan teruggeplaatst van de rand,
waardoor je een mooi overstek krijgt en de suggestie
ontstaat dat het gebouw zweeft. Het resultaat is een
volume met een prachtige transparante en industriële
uitstraling.”
BESTAANDE CONTEXT
Patrick over de visie van NOAHH: “Het respecteren
van de bestaande context is erg belangrijk in al onze
ontwerpen. Het nieuwe gebouw zien we als een
sociale broedplaats, waar de school als een gemeenschapscentrum functioneert. Dat is een plek waar
levensecht leren in de praktijk kan worden gebracht
en waar ook een ‘oudercafé’ een plek zou kunnen
krijgen, een ‘grand café’ voor de buurt en waar
ouders, bedrijfsleven, scholieren en docenten elkaar
kunnen ontmoeten. Een school voor voorbereidend
technisch en beroepsonderwijs, zoals Sint Jozef Geel,
zien we als een prachtig voorbeeld omdat je er zowel
actief als praktisch bezig kunt zijn. De vakschool staat
het dichtst bij de maatschappij door haar veelzijdigheid en haar opgave om leerlingen toe te leiden naar
het vervolgonderwijs of een passende plek op de
arbeidsmarkt.”
Kijk voor meer informatie op www.noahh.nl en www.bildt.eu.

Tekst Sibo Arbeek
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HET KIND CENTRAAL IN HET OOIEVAARSNEST ASSENEDE

Vernieuwend onderwijs
in duurzaam gebouw
Brede School Het Ooievaarsnest in Assenede kenmerkt zich door vernieuwend onderwijs, waarbij
niet vanuit de klas maar in een open leeromgeving wordt gewerkt. De ambitie om een drempelloos
en open gebouw te creëren is vertaald in een flexibel en duurzaam ontwerp.

A

ssenede is een gemeente in de Belgische
provincie Oost-Vlaanderen in de regio
Meetjesland met vier deelgemeenten en in
totaal zo’n 14.200 inwoners. De vrije basisschool
Het Ooievaarsnest aan de Leegstraat huisvest kleuter en lager onderwijs. De oorsprong van de school
ligt bij de Orde van de Zusters Kindsheid Jesu. In
de geest van hun stichter kanunnik Petrus Jozef
Triest stonden de zusters aan de basis van tal van
goede werken waaronder de hulpverlening van het
woonzorgcentrum Sint-Jozef en het stimuleren van
het onderwijs in Het Ooievaarsnest, waar Jan Ver-

wulgen sinds 1996 directeur is: “Toen ik begon was
het nog een school voor meisjes, maar veel ouders
wilden graag een gemengde school, waardoor het
aantal leerlingen snel steeg. In de loop van tijd
werden vier containerklassen huisvesting toe
gevoegd, maar technisch en onderwijskundig was
het gebouw oud en te klein. Het ministerie van
onderwijs lanceerde een nieuw financierings
principe waarbij niet het gebouw maar de huur
ervan gesubsidieerd wordt voor 70%. Zij bepalen
daarbij de maximale oppervlakte die voor subsidie
in aanmerking komt. Die oppervlakte wordt
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PROJECTINFORMATIE
Project
Nieuwbouw brede school Het Ooievaarsnest
in Assenede voor 400 kinderen
Opdrachtgever

bepaald door het aantal ingeschreven kinderen op
het moment van de aanvraag. De zusters waren
bereid als bouwheer op te treden voor de nieuwbouw op hun terrein. Het project kwam in een
stroomversnelling toen het werd goedgekeurd door
de dienst AGION, die instaat voor de subsidiëring.
“Wij konden in de tweede tranche instappen,”
vertelt voorzitter van het schoolbestuur Gilbert de
Neve. “Toen konden we een architect selecteren en
daarna ook de aannemer. In feite opereren we als
een bouwteam, waarbij ik als voormalig ingenieur
en architect al eerder ervaring heb opgedaan met
het realiseren van transparante gebouwen.” Aan
tafel zitten naast Jan en Gilbert ook de beide
architecten van TenW architecten Christian Janssen
en Kees Willems.

Stichting Openbaar Nut Zusters Kindsheid Jesu

VANUIT ONDERWIJS DENKEN
Gilbert verder: “Mijn kritiek op deze grote operatie is
dat het vooral vanuit geld en bouwen wordt gestuurd
en niet vanuit het onderwijs. De verandering in
Vlaanderen gaat langzaam, hoewel de vorige rijksbouwmeester een pleidooi heeft gehouden om het
open te trekken. In feite lopen wij voor de troepen

Architect
TenW Architecten
Aannemer
Alheembouw
BVO
3.650 m²
Bouwkosten
ongeveer € 7.150 miljoen incl. btw
Ingebruikname
november 2021
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uit.” Jan knikt: “Veel gerealiseerde projecten herhalen
vooral het verleden en dat levert gesloten, naar binnen
gerichte gebouwen op die nog steeds vanuit een verouderde onderwijsvisie werken. Het is belangrijk dat
kinderen in een open en transparant gebouw onderwijs krijgen. Ik heb in Finland en Zwitserland mooie
schoolvoorbeelden gezien en in Nederland hebben
we Wittering in Rosmalen en ‘t Saamdeel in Kapelle
bezocht. Daar zagen we hoe huisvesting onderwijsvernieuwing kan faciliteren.”
POSITIEF ZELFBEELD
Jan verder: “Het nieuwe Ooievaarnest is meer dan
een nieuw gebouw; we willen kinderen gepersonaliseerd onderwijs bieden en gaan uit van de verschillen
tussen de kinderen. Dat betekent dat we afwijken van
het jaarklassensysteem want niet ieder kind kan op
dezelfde tijd evenveel leren. We werken daarom in leefen leergroepen over twee geboortejaren, in groepen die
begeleid worden door vier voltijdse leerkrachten, een
halftijdse coördinator en turnleerkrachten. Daarvoor
werken we met afgescheiden instructieruimtes en
grote leerpleinen waar zelfstandig en individueel
gewerkt kan worden. Door de omschakeling van het

SAMEN WERKEN AAN SCHOLEN IN VLAANDEREN

jaarklassensysteem naar teamonderwijs kunnen we
kinderen beter op maat begeleiden, zittenblijven
vermijden en het positief zelfbeeld upgraden. Iedere
zogenaamde Professionele LeerGemeenschap (PLG)
heeft een eigen ‘nest’ met een duidelijk herkenbare
inrichting en identiteit, dat als thuisbasis fungeert. De
kern is hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren en
onze kinderen zo goed mogelijk begeleiden naar het
voortgezet onderwijs. Dat kwam in onze uitvraag terug
en dat begreep Kees heel goed.”
EEN EIGEN NEST
Kees: “Basiskwaliteiten in het ontwerp zijn
duurzaamheid, integratie en polyvalentie. Het gebouw
is verdeeld in verschillende zones, die fungeren als
ruimtes voor instructie, samenwerking of presentatie.
De ruimte van het nest is multifunctioneel en
kan gedurende de dag voor alle leerlingen in het
onderwijsgebied andere functies herbergen. De
zones en nesten zijn op verschillende manieren af te
bakenen, waardoor de interne flexibiliteit geborgd
is; de onderwijsgebieden kunnen ten opzichte van
elkaar op eenvoudige wijze groeien en krimpen. De
doorlopende leerlijn wordt weergegeven door de
vloervelden van de verschillende leeftijdsgroepen
geleidelijk op te laten lopen naar de verdiepingen.
Hierdoor ontstaat er een zeer ruimtelijke onderwijs
omgeving voor zelfstandig ontdekken en onder
zoekend onderwijs. Het is een heel licht en trans
parant gebouw geworden met een overstek aan de
voorzijde. In België is het een eis dat een bepaald
deel van de buitenruimte overdekt moet zijn en
dat hebben we mooi verwerkt in het ontwerp en de
aansluiting met het omliggende park, waardoor je
een natuurlijke overgang tussen binnen en buiten
krijgt. Het is een gebouw met een begane grond en
twee verdiepingen, waarbij de tweede verdieping
groter is en daardoor oversteekt. Het is een licht
gebouw met veel daglicht. Omdat het accent op de
grote leerpleinen ligt hebben we veel zorg besteed
aan natuurlijk daglicht rond de vides.” Jan: “We
starten vanaf de leeftijd van 2,5 jaar; het gebouw is
verdeeld in vijf zones en elke zone heeft een leerplein
met een eigen ingang. Op de begane grond vind je de
jongere kinderen en de hogere groepen gaan via een
eigen trap naar de eerste en tweede verdieping. We

hebben veel aandacht besteed aan goede akoestiek in
de lokalen en passend meubilair. Op de begane grond
vind je eveneens de grote ontmoetingsruimte die we
ook als toneelzaal gebruiken.”

“De ruimte
van het nest
is multi
functioneel
en kan
gedurende de
dag voor alle
leerlingen in
het onderwijsgebied andere
functies
herbergen”

TRANSPARANT GEBOUW
Christian: “We werken in de vorm van een bouwteam, waarbij er genoeg ruimte is om in de fase van
de bouw nog zaken aan te passen. Daarbij kijken we
uiteraard ook naar de fase van het beheer en de
exploitatie, zodat het gebouw straks zo efficiënt
mogelijk onderhouden kan worden.” Gilbert knikt:
“Vanuit Scholen van Morgen ligt het accent op de
fase van het onderhoud en beheer, maar wij kijken
als bouwheer eerst wat goed is voor het onderwijs.
Daarom kiezen wij ook voor een transparant gebouw
met veel glas, omdat je daarmee de verbinding met
buiten maakt. Bovendien is veel licht goed voor de
kinderen. Datzelfde geldt ook voor het toepassen van
hout; dat vinden wij een mooi en natuurlijk materiaal.
Weliswaar is het budget vastgesteld, maar als bestuur
hebben we extra geïnvesteerd in de inrichting van
het gebouw, ook omdat we vanuit een nieuw concept
werken.” Kees vult aan: “De duurzame uitgangspunten zijn ook steeds gericht op de exploitatie; in
goed overleg hebben we steeds de juiste beslissing
genomen die ook economisch goed was. Het wordt
een frisse en duurzame school, gekenmerkt door
veel natuurlijke materialen en kleuren, een gezond
binnenklimaat en veel daglicht. Circulariteit is een
belangrijk uitgangspunt, waarbij we bijvoorbeeld
veel waterbesparende maatregelen in de sanitaire
installaties toepassen. Innovatieve energieopwekking,
vraaggestuurde ventilatie en verlichting en goede
compartimentering van de installaties beperken de
energievraag, waarmee we ook bij Het Ooievaarsnest
naar Nul op de Meter streven.” Gilbert knikt: “We zijn
ook enorm blij met de locatie. Architecturaal gaat het
gebouw op in de parkomgeving, en infrastructureel
is het volledig aangepast aan een nieuwe manier
van lesgeven. Het park is een bosachtig gebied vol
avontuur waar kinderen kunnen spelen en hutten
bouwen. Zo stimuleert de school zowel binnen als
buiten de zelfontplooiing van het kind.”
Kijk voor meer informatie op www.tenw.eu.
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Tekst Sibo Arbeek

NIEUWBOUW VTI BRUGGE TRANSPARANT EN ADAPTIEF

Bouwen aan het
beroepsonderwijs
in Vlaanderen

Hoe ziet het technisch beroepsonderwijs van de toekomst eruit? Niemand
weet het nog precies. Om die reden wilde de opdrachtgever van VTI Brugge
een adaptief en modulair gebouw, licht en transparant en vooral uitdagend.
Van den Berg Architecten begreep de school het beste en vertaalde dat in een
prachtig ontwerp dat nu gerealiseerd wordt.

D

e nieuwbouw van VTI Brugge voor 800 leerlingen tussen 12 en 19 jaar en 65 bewoners voor
het internaat ligt op schema en opent naar
verwachting in december 2021 haar deuren! De
nieuwe campus is het op twee na grootste bouwproject van Scholen van Morgen in Vlaanderen en
wordt het voorbeeld voor modern beroepsonderwijs, zowel op het vlak van opleiding in nieuwe
en duurzame technieken als de onderwijskundige
visie. Campusdirecteur Wim Vanhoutte van VTI
Brugge: “Ons nieuwe gebouw van 17.500 m² groot
bestaat uit klaslokalen, ateliers, een refter, sporthal
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en administratieve ruimten en biedt onderwijs in
elektriciteit, mechanica, voertuigtechnieken en
technologische wetenschappen. Ook het internaat
en het volwassenenonderwijs krijgen er een plek.
De nieuwbouw op het industriepark waar Bombardier gevestigd is vervangt de gebouwen aan de
huidige campus in de Boeveriestraat, die deels van
voor 1920 dateren en niet meer voldoen aan de huidige normen van functionaliteit, energetische voorschriften en veranderende pedagogische inzichten.
We zijn al ruim twintig jaar geleden begonnen met
het nadenken over nieuwe huisvesting, maar in

SAMEN WERKEN AAN SCHOLEN IN VLAANDEREN

“Het resultaat is
een school die
overzichtelijk
is en waar
iedereen elkaar
ziet en gezien
mag worden”

Vlaanderen kost het tijd om fondsen te werven.
Gelukkig werden we in het programma van Scholen
van Morgen, een privaat-publieke samenwerking
(PPS) onder leiding van AG Real Estate, opgenomen. In Vlaanderen heerst vaak nog de cultuur van
de klas als uitgangspunt, waarbij de deur dicht gaat
en de docent het voor het zeggen heeft. Door de
groeiende diversiteit in leerlingen merken onze docenten steeds vaker dat de traditionele manier van
lesgeven niet altijd goed werkt. We bieden autotechniek aan, maar de komende jaren gaan we van
benzine en diesel naar elektrisch rijden en mogelijk waterstof. Wat betekent dat voor de inrichting
van onze ateliers? Met een aantal experts uit het
onderwijs hebben we nagedacht waar een moderne school aan zou moeten voldoen. Omdat de
ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs snel
gaan, wilden we een adaptief gebouw dat zich kan
aanpassen naar gelang de vraag en behoefte. In de
nieuwbouw kiezen we daarom voor grote ruimten
waar verschillende vormen van onderwijs mogelijk
zijn. Daarom zochten we een architect die mee kan
denken in de ontwikkelingen die we de komende
jaren door gaan maken. Die wens om te veranderen
zit in het concept van het nieuwe gebouw, met een
informeel middengebied als hart en een verdeling
van educatieve en meer algemene en ontmoetingsruimten.”

Philippe Monserez

TYPOLOGIE EN GROOTTE
Programmadirecteur Philippe Monserez van AG
Real Estate legt uit hoe Scholen van Morgen in de
aanbesteding en het selecteren van partijen werkt:
“De projecten zijn geclassificeerd naar typologie en

grootte, nieuwbouw of renovatie, regionaal of
binnenstedelijk en de mate van duurzaamheid.
Op basis daarvan kunnen architecten op bepaalde
projecten inschrijven. VTI Brugge is bijvoorbeeld
een groot project, met aandacht voor duurzaamheid
en flexibiliteit. Bij dit project hebben 35 architecten
gereageerd en bleven er na loting nog vijf over. Wim
knikt: “Van die vijf architecten hadden we een goed
gevoel bij Van den Berg Architecten die ons verhaal
begreep; de overige architecten sloten in hun ontwerp
toch aan bij de meer traditionele inzichten. Jaap van
Es begreep goed dat we een transparant en vooral
adaptief gebouw wilden voor ons onderwijs.” Philippe:
“Nadat de architect is geselecteerd, begeleidt een team
vanuit AG Real Estate het project verder op hoofdlijnen.
In dat team zitten bijvoor-beeld specialisten in
akoestiek, brandveiligheid, maintainability en het
optimaliseren van de exploitatiekosten. Het gaat
om DBFM projecten, waarbij de exploitatie bij de
scholen zelf ligt. Het Team Vlaams Bouwmeester
heeft de architecten in het ontwerpproces vanuit
een adviserende rol uitgedaagd en geprikkeld en de
opdrachtgevers gestimuleerd om de scholen zo open
mogelijk, dus ook multifunctioneel te gebruiken.
Daarnaast wilde de Vlaamse overheid expliciet
architectonische kwaliteit stimuleren.” Jaap lacht:
“Het voelde in het begin als een machine waar we aan
moesten wennen, met een enorme hoop spullen en
stukken en een extreem programma van eisen waarin
alles tot in detail uitgewerkt moest worden. Dan is
het de truc om daar doorheen te stromen, de essentie
eruit te halen en de school vervolgens te verleiden.
Uiteindelijk gaat het erom wat bij deze school, bij dit
type onderwijs en op deze locatie past.”
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PROJECTINFORMATIE
Project
Nieuwbouw VTI Brugge, Campus Vaartdijk
Opdrachtgever
DBFM Scholen van Morgen, voor rekening van
AGION, Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs
Project- en programma-management
AG Real Estate
Architect
Van den Berg Architecten
Projectteam Van den Berg Architecten
Dick van de Merwe, Jaap van Es, Winfried
van Zeeland
Algemene aannemer
AB-Vuylsteke (deel van Eiffage)
Interieur
Ariar, interieurarchitectuur, Brecht, Ann Roelands
Constructie
NEY + Partners
Binnenmilieu
SDHeedfeld Riemst
Financier
Consortium van 5 financiële instellingen:
AG Insurance, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING
en KBC Bank
BVO
17.500 m2
Oplevering
Verwacht december 2021
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ADEMENDE SCHOOL
Jaap over het ontwerp: “De nieuwe locatie ligt op
wandelafstand van het station en langs het kanaal.
Een deel van het oorspronkelijke gebouw op de
locatie is gesloopt en vervolgens hebben we een
nieuw programma in vier lagen opgebouwd, waardoor ook ruimte ontstond voor een overdekt plein
en de verbinding met het groen en het water. Het
ontwerp kenmerkt zich door het strakke kader met
een constructief raamwerk dat vrijheid en efficiëntie
mogelijk maakt. Het programma is opgezet vanuit
modules die elk 7,2 keer 7,2 meter groot zijn. Zo
creëren we maximale flexibiliteit, waarmee grote en
kleinere en vooral ook hoge ruimten ontstaan, die
binnen de structuur aanpasbaar zijn en veel natuurlijk daglicht mogelijk maken. We noemen het ook
wel de ademende school; open waar het open kan
en meer gesloten waar het gesloten moet. Het is een
aanpasbaar gebouw, met een eenvoudige structuur
met kolommen, soms dubbel hoog, waardoor vrij
eenvoudig ruimten gemaakt of weggenomen kunnen
worden. De centrale straat verbindt de werkplaatsen
en educatieve ruimten en de meer informele delen,
waar ook de refter, ruimten voor ontmoeting, het
internaat en de kantoren liggen. Voor Vlaanderen
is het een nieuw concept en daarom hebben we
een aantal scholen in Nederland bezocht, waar de
transparantie tussen lokalen en het middengebied
goed zichtbaar is. Dat was spannend en ook mooi
om te zien dat die kwaliteit binnenruimte bij de
beleving van de opdrachtgever past. Het resultaat
in Brugge wordt een school die overzichtelijk is en
waar iedereen elkaar ziet en gezien mag worden. Het
gebouw heeft een hart, is transparant, interactief en
afsluitbaar omdat het multifunctioneel gebruikt gaat
worden. Kernwoorden in het ontwerp zijn transparantie, duurzaamheid, een industriële uitstraling,
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verbinding intern en met het groen buiten en de
binnenstad van Brugge. Het motto van de school is
Rijker geest fijner hand. Heel treffend, want geest en
hand gaan samen in de nieuwe open campus. Naast
de industriële uitstraling wordt het ook een huiselijk
gebouw, waar studenten en gebruikers graag komen.
In de inrichting zijn we van industrieel naar warmer
gegaan met natuurlijke materialen; zo is de vloer van
keramisch materiaal met een houtlook. Het is ook
een duurzaam gebouw met daktuinen, zomer nacht
koeling, pv-panelen en geothermie. Het plein wordt
voor een deel overdekt en biedt ruimte aan sport
waardoor je er ook met minder goed weer goed kunt
vertoeven. Ook komen er fitnesstoestellen in het
groene gebied.” Wim tenslotte: “Ons nieuwe gebouw
is ook nadrukkelijk een brede school die buiten het
onderwijs ook voor ander gebruik open staat. Dan
hebben we het over volwassenenonderwijs, maar ook
het voortgezet onderwijs, sportclubs en groepen die
er tijdens de vakanties gebruik van maken. Het wordt
een gebouw voor iedereen.”
Kijk voor meer informatie op: www.vandenbergarchitecten.nl
en www.scholenvanmorgen.be.

SAMEN WERKEN AAN SCHOLEN IN VLAANDEREN

Campus van Duyse

HET ÓSCAR ROMEROCOLLEGE GEVORMD UIT EEN FUSIE VAN ACHT SCHOLEN

Verbinding campussen
met elk een eigen
identiteit
De Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf de aanzet tot schaal
vergroting in het onderwijs met haar decreet ‘Bestuurlijke optimalisatie’.
Uitgangspunt was dat kleine scholen door fusies in staat gesteld werden een
professionele structuur op te zetten en daarmee efficiënter beheerd werden.
In Dendermonde zijn acht binnenstedelijke scholen voor primair en secundair
onderwijs gefuseerd tot het nieuwe Óscar Romerocollege.
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K

inderen kunnen nu van kleuterschool tot het
einde van de middelbare school hun hele
schoolcarrière op het Óscar Romerocollege
doorbrengen. De scholen liggen allemaal in de
binnenstad van Dendermonde, rondom de Onze
Lieve Vrouwekerk. Na de kleuterschool en lagere
school te hebben doorlopen, kunnen de kinderen
uit drie verschillende niveaus van het secundair
onderwijs kiezen: algemeen secundair onderwijs ter
voorbereiding op hoger onderwijs, beroepssecundair
onderwijs en technisch secundair onderwijs, met
eventueel ook een vervolg in het hoger onderwijs.
Het secundair onderwijs na het eerste leerjaar is
georganiseerd in domeinen rondom studierichtingen, zoals Economie en IT, Talen en Exacte Wetenschappen, Techniek en Engineering, Welzijn en
Maatschappij.

PROJECTINFORMATIE
Vernieuwbouw Óscar Romerocollege 2016
Opdrachtgever
AG Real Estate
Architect
Gortemaker Algra Feenstra
Aannemer
Jan De Nul - Van Laere
BVO
5.000 m2

Drie nieuwe schoolgebouwen Óscar
Romerocollege 2019
Opdrachtgever
Schoolbestuur Óscar Romerocollege
Dendermonde
Architect
Gortemaker Algra Feenstra i.s.m. Licence
to Build
BVO

DE EERSTE GRAAD AAN DE NOORDLAAN
De gebouwen van de school waren ten tijde van de
fusie zwaar verouderd, net als vele andere Vlaamse
onderwijsinstellingen. Voor een ongekende inhaalslag was het programma Scholen van Morgen opgezet, waar het door ons ontworpen nieuwe gebouw
aan de Noordlaan ook onder viel. Dit gebouw werd
in 2016 opgeleverd. Het bestaat uit een onderwijs
gebouw en een sportgebouw met daartussen een
theaterplein. Het onderwijsgebouw is ontworpen
rond een vide met een doorgaande trap en een
grote opening aan de zuidzijde met uitzicht op de
Onze Lieve Vrouwekerk. Zo dringt het daglicht ver
het gebouw binnen en worden de lokalen ook van
twee kanten aangelicht. De onderwijsverdiepingen
zijn flexibel ontworpen, lokalen kunnen worden
opengemaakt naar het hart van de school om in de
toekomst meer ruimte te bieden aan competentie
gericht onderwijs. Het theaterplein vormt de natuurlijke overgang van het onderwijsgebouw naar het
opgetilde sportgebouw. Onder het sportgebouw is de
centrale fietsenstalling.

Campus Nachtegaal-Noordlaan 2.416 m2

ARCHITECTUUR VERBINDT OUD EN NIEUW
In de materialisatie en indeling van de gevels aan de
Noordlaan is gezocht naar verbinding tussen de oude

Campus van Duyse 1.700 m2
Campus Sas 923 m2

Campus Nachtegaal-Noordlaan
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en nieuwe gebouwen. Het bestaande gebouw met
gymzaal en zwembad had één groot raam waarachter
de sportende leerlingen te zien waren in een verder
gesloten gevel. Deze opzet is herhaald in het nieuwe
sportgebouw. Het onderwijsgebouw heeft Z-vormige
ramen, bestaande uit een hoge horizontale raamstrook voor daglichttoetreding tot ver in het lokaal,
een verticaal raam binnen het blikveld vanuit de
entree van het lokaal en een lage horizontale raamstrook voor het uitzicht vanuit de zittende positie van
de leerlingen.
ONDERWIJS BINNENSTAD
Het Óscar Romerocollege heeft in de binnenstad van
Dendermonde dichtbij elkaar enkele scholen voor
primair en secundair onderwijs; een unieke situatie
die het schoolbestuur graag wil uitbouwen. Daarom
is gekozen om bij nieuwbouw van sommige zwaar
verouderde schoolgebouwen toch in de binnenstad
te blijven. In 2019 wonnen wij de ontwerpcompetitie
voor nog eens drie nieuwe schoolgebouwen, waarbij
we vooral hebben ingezet op een verbetering van de
stedenbouwkundige samenhang tussen de verschillende campussen en het vergroten van de identiteit
van de campussen op zich.
VERGROTEN IDENTITEIT
De vier binnenstedelijke campussen van het Óscar
Romerocollege hebben bijzondere kenmerken. De
campus Nachtegaal-Noordlaan is een gebied met
pleinen rond de Onze Lieve Vrouwekerk. De campus
Van Duyse is binnenstedelijk en besloten. De campus
Sas tenslotte ligt naast een monumentaal bastion
tussen het groen. We wilden vooral ook de verbindingen tussen de campussen verbeteren, vooral voor
voetgangers. Het autoverkeer rond de locaties is
vooral in de richting oost-west, terwijl de campussen
op een lijn noord-zuid liggen. In onze visie versterken
we de voetgangersverbindingen tot een promenade
in de noord-zuidrichting en situeren we de nieuwe
gebouwen zo dat deze route zoveel mogelijk versterkt
wordt. Aan de voetgangersroute liggen pleinen die
als verblijfsgebied worden ingericht om zo langs de
promenade aantrekkelijke punten te vormen.

Campus Nachtegaal-Noordlaan
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Óscar Romero (1917-1980) was een moedige priester die
in zijn land El Salvador opkwam voor de arme bevolking
tijdens de dictatuur van de rechtse junta. Hij was aarts
bisschop van San Salvador toen hij door de doodseskaders
van het regime in het openbaar werd vermoord. In 2018
werd Óscar Romero door Paus Franciscus heilig verklaard.
In Dendermonde was al in 2016 de nieuwe middelbare
scholengemeenschap naar hem vernoemd.
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ZWEVENDE GLAZEN SPORTZAAL
De nieuwbouw op de campus Van Duyse bestaat uit
een semi-transparante zwevende sportzaal boven
een volledig transparante multifunctionele ruimte.
Deze ruimte wordt samen met de kapel gebruikt voor
officiële gelegenheden en recepties. De trap in het
interieur is uitgewerkt als tribune voor presentaties.
Deze campus krijgt daarmee een representatief
kopgebouw. Het nieuwe gebouw is een belangrijke
schakel in de verbinding van de campus Van Duyse
met de campus Nachtegaal-Noordlaan. Daarnaast
komen in de bestaande schoolgebouwen verderop in
de besloten Kerkstraat betere toegangen om ze allemaal eenvoudig langs dezelfde route te ontsluiten.
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SCHOOLGEBOUW AAN DE PROMENADE
Op de campus Nachtegaal-Noordlaan worden de
bestaande dekenijen gesloopt om ruimte te maken
voor een derde nieuwe school én de verbinding
tussen de campus en de binnenstad te verbeteren.
In overleg met de stad wordt een plan opgesteld om
het plein rond de kerk te vergroenen. Promenade
en pleinen krijgen eilanden van groen, waarvan
sommige als flauwe helling oplopen tegen bestaande
gesloten gevels en zo zonnige verblijfsplekken voor
de leerlingen creëren. Om het publieke karakter van
de buitenruimte te verbeteren, hebben we in het
nieuwe schoolgebouw de refter (aula) op de begane
grond gelegd met veel glas rondom en ingangen aan
drie zijden. Op de drie hoger gelegen verdiepingen
liggen klaslokalen rond een atrium. Dit atrium krijgt
daglicht vanaf de kopgevels en via shedkappen in het
dak. Daardoor kunnen de brede verkeersruimtes rond
het atrium ook gebruikt worden als studieplekken.
Het atrium speelt een belangrijke rol in de ventilatie
en koeling van de school. De schoorsteenwerking van
het atrium wordt gebruikt om ventilatielucht uit de
lokalen op een natuurlijke manier af te voeren. In de
zomer gaat de lucht rechtstreeks naar buiten, in de
winter wordt deze opgevangen om gerecupereerd te
worden. De gevel is gemetseld en heeft een raam
indeling die een doorontwikkeling is van de in 2016
opgeleverde gebouwen: horizontale raamstroken op
twee hoogtes voor optimale lichtinval en uitzicht,
verbonden door verticale witte erkerkozijnen voor de
oriëntatie op de omgeving.
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het gebouw voegt zich in
haar groene omgeving
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tussen de
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KLEUTERSCHOOL IN HET GROEN
Het derde nieuwe schoolgebouw is de nieuwe
kleuterschool op de campus Sas, die straks een
ensemble vormt met de al bestaande kleuterschool
op de locatie, een kinderdagverblijf en een basisschool. Toegangspoort tot het groene park vormt
het oude bastion. We trekken het groen door naar
de voorkant van het bastion om de groene identiteit
aan de straatzijde zichtbaar te maken en maken
meer toegangen in het bastion om de zichtbaarheid
te verbeteren. Hier zouden in de toekomst kleine
horecafuncties mogelijk zijn. Het ontwerp voor
de kleuterschool is gericht op een goed evenwicht
tussen openheid en geborgenheid. Elk lokaal heeft
tussenwanden die ver doorlopen naar buiten met
overkragende dakvlakken en de lokalen zijn naar het
zuiden gedraaid, zodat ze allemaal luwe en zonnige
private buitenruimtes hebben. De centrale functies
(kantoren) die gedeeld worden met de bestaande
kleuterschool, liggen aan de noordzijde van het gebouw. Door de draaiing in de plattegrond hebben alle
lokalen ook herkenbare toegangen vanuit de centrale
refter. Ondanks de organische vorm is het gebouw
toch goed uitbreidbaar. De daklichten in het dak
volgen de gebogen tussenwanden, zodat er strijklicht
langs de wanden valt. De gevels zijn van lichtgekleurd
metselwerk waarmee ook semitransparante claustrawanden worden gemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.gaf.eu.
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Tekst At van Steijn, Goede Speelprojecten

PROEFTUIN ONTHARDING, KORTRIJK

Van droom naar
werkelijkheid
Samen met zijn collega’s droomde leerkracht Cedric Ryckaert van een unieke natuurspeelplaats
voor de leerlingen van de Sint-Paulusschool in Kortrijk: groen, met ruimte voor water en een grote
biodiversiteit. Dankzij de 250.000 euro die de Vlaamse Overheid subsidieerde bracht de school
bomen, planten en dieren naar de kinderen. De speelplaats was niet langer een troosteloos betonnen
schoolplein, maar een speelomgeving vol natuur en avontuur.
DE NATUUR HEEFT EEN POSITIEF EFFECT OP
GEZONDHEID EN WELBEVINDEN
De natuur heeft een positief effect op mensen. Vooral
bij kinderen en jongeren is de belevingswaarde ervan
nog sterker. Het is dé plek om te ontdekken, om te leren
met al je zintuigen en om je verbeelding en creativi
teit aan te scherpen. Deze overtuigingen brachten
Cedric Ryckaert ertoe om de betonnen speelplaats
van zijn school onder de loep te nemen. Samen met
zijn collega’s droomde Cedric van een groene en
avontuurlijke plek, waar kinderen vrij konden spelen
op speelheuvels en op ontdekking konden gaan in
het groen. Iedereen die bij de school betrokken is,
mocht deel uitmaken van het speelplaatsproject.
De leerlingen van de Sint-Paulusschool waren de be-

langrijkste participanten van het project. Het zou hun
speel- en leeromgeving worden. Maar ook de ouders
en leerkrachten hadden een belangrijke stem. Met
een zorgvuldig opgestelde enquête peilde de kerngroep naar de verwachtingen, ideeën en opmerkingen
van alle betrokkenen. 260 Deelnemers lieten van
zich horen en vulden de vragenlijst in. Ook daagde
de school al haar leerlingen uit om na te denken over
hun droomspeelplaats. Een Team Speelplaats Junior
vormde een werkgroep van leerlingen uit het vierde,
vijfde en zesde leerjaar. Zij namen de enquêtes af,
enthousiasmeerden ouders, traden op als woordvoerders van de leerlingen en zorgden ervoor dat alle
leerlingen op de hoogte bleven.
De ouders en leerkrachten verzamelden zich in een
eigen werkgroep. Speel Groen droeg het project,
ging op bezoek bij andere scholen met een natuurspeelplaats, zocht inspiratie en volgde cursussen
over outdoor teaching en duurzaamheid. Iedereen
ging er voluit voor. Dat betekent niet dat het project
altijd van een leien dakje liep. “De budgetten die onze
school voor dit project voorzag, waren enorm”, vertelt
Cedric Ryckaert; “gelukkig waren de directeur en
beleidsvoerder nauw betrokken en meteen overtuigd
van het belang van dit project. We gingen ervoor en
gelukkig konden we ook rekenen op de steun van
heel wat externe organisaties, zoals Kind & Samen
leving, Pimp je speelplaats en MOS Vlaanderen.”
250.000 SUBSIDIE
Het speelplaatsproject van de Sint-Paulusschool was
een van de drieëntwintig geselecteerde projecten voor
de Proeftuin Ontharding van het Vlaamse Departement Omgeving. Met deze campagne zet de Vlaamse
regering in op klimaatadaptatie en -mitigatie. Het
ecologisch concept van de speelplaats, de inpassing
van de hemelwaterinfrastructuur en de verhoging
van de speelwaarde voor de leerlingen in een nieuw
en groen speellandschap, kreeg veel lof. Uit meer dan
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driehonderd inzendingen werd de school beloond
met een subsidie van 250.000 euro.
PROJECTINFORMATIE
Project
Transformatie betonnen schoolplein
tot natuurspeelplaats
Opdrachtgever
Sint-Paulusschool in Kortrijk
Ontwerp
Kenny Windels van Studio Basta i.s.m.
Fris in het Landschap
Aannemer
Aannemersbedrijf Growedo
Advies
Studio Jan Ooms en installateur Axel Vosters
van MAMM’OUT (Adventure Builders)
Speeltoestellen
Goede Speelprojecten

VAN BETON NAAR GROEN
In juli 2019 startte de aanleg van de nieuwe speelplaats. Cedric: “We wisten dat het nog knap lastig zou
worden om de totale oppervlakte van vierduizend
vierkante meter aan te pakken. Uiteindelijk duurde
de aanleg negen maanden.” Het resultaat mag er zijn:
op, naast, onder en rondom de hoge heuvel kunnen
leerlingen naar hartenlust spelen. Een buizensysteem
staat in contact met een toren boven op die heuvel.
De kleinste kinderen hebben een eigen plek om in het
zand te spelen én een eigen klim- en klauterparcours.
En het allertofst? Een zand- en waterspeelplek waar
de leerlingen mogen experimenteren met water en
natuurlijke constructiematerialen. De aanplanting
van streekeigen plantgoed helpt de kinderen om de
seizoenen sterker te beleven, en de ontharding gaat
hitte-eilandeffecten tegen en zorgt voor een betere
luchtkwaliteit en grotere biodiversiteit. Cedric: “We

Goede Speelprojecten specialiseert zich in duurzaam
geproduceerde speelobjecten van Europees robiniahout,
waarvoor ze het prestigieuze duurzaamheidspaspoort
van NLGreenLabel ontvingen. Met dat hout creëren ze
natuurlijke en avontuurlijke speelplekken, voorzien van
veel groen en duurzame materialen. Het onderliggende
speel- en leerverhaal van de Sint-Paulusschool is daarbij
een fantastische meerwaarde. Kirsten Goede, directeur
van Goede Speelprojecten bv, staat helemaal achter het
idee van de natuurspeelplaats: “Spelen zit in onze natuur.
De kwaliteit van de natuur weerspiegelt de kwaliteit van
een samenleving.”

merken al resultaat: kinderen spelen op een andere
manier en er is meer leven op onze speelplaats. Het
is goed om te weten dat kinderen speels mogen
opgroeien op onze groene en gezonde school. Onze
droom bleek niet onhaalbaar, integendeel.”
Cedric Ryckaert - cedric.ryckaert@kbkscholen.be of directie:
pascal.vandenbroucke@kbkscholen.be.
Kijk voor meer informatie op: www.speelprojecten.be, www.klimaatspeelplaats.be of https://omgeving.vlaanderen.be/proeftuinenontharding.
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Handboek
Kostenefficiënt
Scholen Bouwen
Het Handboek Kostenefficiënt Scholen Bouwen dat AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs) in opdracht van de Vlaamse regering heeft ontwikkeld is onderdeel van een geïntegreerd
totaalplan. Het plan werd in 2018 vastgesteld en bevat naast een duidelijke beleidsvisie een concreet
actieplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Inmiddels hebben veel
opdrachtgevers en bouwers er al dankbaar gebruik van gemaakt.

N

a een selectie van verschillende kandidaten
heeft AGION ICSadviseurs gevraagd
dit handboek op te stellen. De ruime
ervaring bij het streven naar kwalitatief goede
leeromgevingen binnen strakke kostenkaders plus
de gerichtheid op het versterken van de opdrachtgeversrol waren de belangrijkste redenen om voor
ICSadviseurs te kiezen. Na vele maanden werk en
overleg resulteerde dit in het Handboek Kosten
efficiënt Scholen Bouwen dat opdrachtgevers,
bestuurders en bouwheren een houvast biedt bij
de opstart van een bouwproject. Immers in veel
gevallen is het bouwen van een schoolgebouw voor
directie en medewerkers geen dagelijkse taak. Met
dit handboek werd concreet invulling gegeven aan
een actiepunt van de Conceptnota Masterplan
Scholenbouw dat de Vlaamse Regering in 2015
goedkeurde. Voor het eerst werd een geïntegreerd totaalplan opgemaakt met een duidelijke beleidsvisie en een concreet actieplan
voor de aanpak van schoolgebouwen in
Vlaanderen en Brussel. Inmiddels is
een nieuwe conceptnota Masterplan
Scholenbouw 2.0 vastgesteld.
LOGISCHE STAPPEN
Kostenefficiënt scholen bouwen
raakt aan de vele facetten
van bouwen zoals planning,
materiaalkeuze, vorm, technieken, energie efficiëntie,
onderhoudsvriendelijkheid,
duurzaamheid en multi
functionaliteit van het
schoolgebouw. De focus ligt
op kostenefficiënt bouwen,
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met als doel onnodige uitgaven te voorkomen en
de financiële middelen ten goede te laten komen
aan de kwaliteit van leeromgevingen. Het handboek
beschrijft vooral de principes en de begrippen. Daarnaast bevat het ook praktische tips. In het handboek
komen de vier logische stappen in het bouwproces
Voorbereiden, Ontwerpen, Bouwen en Gebruiken
uitgebreid aan de orde.
Samensteller Teun van Wijk van ICSadviseurs: “Dit
handboek is bewust niet bedoeld voor de bouw
professional die uiteraard over veel (bouwtechnische)
expertise en ervaring beschikt. Het is juist bedoeld
voor het schoolbestuur, de directie en de mede
werkers die minder ervaren zijn in het ontwikkelen

“Het is vaak nuttig te kunnen teruggrijpen
naar een leidraad of handleiding vanaf
de vroegste fase van een bouwproject tot
de gebruiksfase”
van schoolgebouwen. Bepaalde tips of suggesties
lijken misschien zeer evident, maar bij de realisatie
van een schoolgebouw komt heel wat kijken, moeten
belangrijke beslissingen worden genomen en zijn er
kleine en grote aandachtspunten. Vandaar dat het
vaak nuttig is om te kunnen teruggrijpen naar een
leidraad of handleiding vanaf de vroegste fase van
een bouwproject tot de gebruiksfase. Voor een aantal
veelvoorkomende thema’s zijn in grote lijnen de
kosteneffecten in beeld gebracht, met als doel
het keuzeproces te ondersteunen. In
de opbouw van het handboek behandelen we vier belangrijke principes
die we vervolgens met theorie en
praktijkvoorbeelden verder hebben
uitgewerkt. De eerste is natuurlijk
dat de basis goed moet zijn, de
tweede dat het van belang is om
kostenbewuste keuzes te maken,
de derde hoe de factor tijd onderdeel kan zijn van het ontwerp- en
bouwproces en de vierde hoe het
bouwproces zo efficiënt mogelijk
georganiseerd kan worden.”
GEEN COMPROMISSEN
Teun verder: “Uiteraard mag de
aandacht voor kostenefficiëntie nooit
leiden tot compromissen rond veiligheid en gezondheid van leerlingen,

personeel en andere gebruikers van de school
infrastructuur. Het handboek biedt geen pasklare
antwoorden, maar helpt scholen op weg om de
juiste beslissingen te nemen. Zo hanteren we ook
het begrip mooi en dienstbaar, om aan te geven dat
efficiënte keuzen en een duurzaam en mooi gebouw
goed samen kunnen gaan.
Tenslotte hebben wij vanuit onze ervaring met veel
projecten in Nederland geleerd om voor elke opgave
een goede business case te maken. Daarbij kijk je
bijvoorbeeld ook naar de effecten van keuzen op
de exploitatie van het gebouw. Afhankelijk van de
opgave bepalen de totale bouwkosten slechts 20 tot
35% van de totale kosten tijdens de levenscyclus van
een gebouw. Een goed beeld van de totale kosten over
de hele levensfase (TCO) helpt om aan de voorkant
de juiste keuzen te maken. De concrete bedragen en
rekenvoorbeelden bij onderwerpen zijn slechts bedoeld als illustratie, uiteindelijk gaat het om de kosten
van het totaal van de keuzes die een opdrachtgever als
bouwheer met zijn team maakt en deze werken altijd
op elkaar in. Daar komt bij dat prijzen snel veranderen
en ook per locatie kunnen verschillen. Voor actuele
financiële kengetallen zijn in het handboek kruis
verwijzingen opgenomen, waarbij de werkelijkheid
anno 2021 er alweer anders uitziet dan die bij de
vaststelling van het handboek.”
Het gehele handboek is te vinden op www.agion.be.
Kijk voor meer informatie op www.icsadviseurs.nl.
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Scoort uw school al een voldoende
op luchtkwaliteit?
De luchtkwaliteitsmetingen die het Landelijk Coördinatieteam in
het najaar van 2020 liet uitvoeren, toonden aan dat het binnenklimaat in veel klaslokalen ondermaats is.
In klaslokalen die niet of onvoldoende geventileerd worden, klagen
leerlingen vaak over hoofdpijn en vermoeidheid. Bovendien blijkt
een goede ventilatie van groot belang te zijn in de strijd tegen het
coronavirus.
Airmaster biedt reeds 25 jaar decentrale ventilatie-oplossingen voor
scholen aan, die de voorbije jaren in meer dan 10.000 Nederlandse
klaslokalen toegepast werden.
Decentraal ventileren betekent:
• Een eenvoudige integratie in een bestaand gebouw
• Een snelle plaatsing
• Efficiënt en energiezuinig ventileren
• Een binnenklimaat van Wereldklasse

Airmaster BV ∙ Admiraal de Ruyterstraat 2 ∙ 3115 HB Schiedam
www.airmaster-bv.nl ∙ info@airmaster-bv.nl

Airmaster ventilatie-units zijn voorzien van een ingebouwde energiemeter en CO2 sensor en via het Airlinq Online webportaal kunnen
zowel het energieverbruik als het CO2 gehalte gemonitord en bijgehouden worden.
Ze voldoen aan de eisen van het Frisse scholen besluit en aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Specifieke
Uitkering voor Ventilatie In Scholen ( SUVIS).
Samen de luchtkwaliteit in uw school aanpakken?
Stuur een mail naar info@airmaster-bv.nl en één van onze
projectadviseurs neemt contact met u op!

