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V
an ‘een generositeit die je […] nog maar 

weinig ziet in de architectuur – en al 

helemaal in de scholenbouw’; zo oor-

deelde een vakjury van de bna eerder 

dit jaar over de montessorischool waalsdorp van 

bureau de Zwarte hond. de school, ontworpen 

door bart van Kampen, ontving medio 2015 de 

bna-prijs beste gebouw van het jaar in de cate-

gorie stimulerende omgevingen. de jury prees 

het ‘gevoel van rust, dat niet alleen te danken is 

aan de goede akoestiek, maar vooral ook aan de 

ruimtelijke opbouw. de verschillende vertrekken 

zijn door de architecten even fraai als flexibel 

aan elkaar geschakeld […].’ en dat zijn niet altijd 

vanzelfsprekende kwaliteiten in de hedendaagse 

scholenbouw, aldus de jury.         

in de montessorischool waalsdorp zijn onder-, 

midden- en bovenbouw elk vormgegeven als 

een eigen domein, bestaand uit clusters van vier 

lokalen met in het midden een leerplein. aan 

dat plein kunnen de kinderen onder toezicht van 

een leraar zelfstandig leren. van Kampen: “dat 

eigen domein zorgt voor rust in het gebouw.” 

de clusters zijn met elkaar verbonden door een 

brede, multifunctionele verbindingstraat, inclusief 

vides. die straat maakt het interieur transparant, 

bindt de clusters visueel en biedt ruimte voor de 

kinderen om elkaar te ontmoeten, zelfstandig 

buiten de klas te werken en te spelen. de lokalen 

en het leesplein hebben een plafondhoogte van 

3,4 meter in plaats van de gangbare 2,8 meter. 

van Kampen: “dat zorgt voor een luchtbuffer, 

de Co2-pieken zijn minder dan bij de standaard 

plafondhoogte.”

nieuWe leerlandSchappen
volgens van Kampen verschijnen in hedendaagse 

scholen steeds vaker nieuwe leerlandschappen, 

onder andere door de toenemende rol van iCt in 

scholen: “het onderwijs is wereldser geworden. 

er gebeurt meer en meer met laptops en iPads.” 

daaruit ontstaan andere manieren van leren: 

“waar in het reguliere onderwijs nog veel klas-

sikaal wordt onderwezen, komt er meer ruimte 

voor zelfstandig leren op werkplekken buiten het 

lokaal. dat zie je bij het montessori-onderwijs, 

waar zelfstandig leren een dragend aspect van de 

onderwijsvisie is. maar het sijpelt nu door naar 

reguliere scholen. Kijk naar de St. michaëlschool 

in rotterdam (ontwerp de Zwarte hond, 2014), 

waar alle functies die normaal in verschillende 

ruimtelijK èn ComPaCt, robuuSt èn eXPloitabel, in Staat om KrimP oP te 
vangen maar ooK groei, een PleK om Kinderen te FaCiliteren maar ooK 
andere gebruiKerS; de SChool van nu heeFt wel wat weg van de eier-
legende wollmilchsau, het Fabeldier uit de duitSe taal dat alleS tege-
lijK moet Kunnen. en dat bij KrimPende budgetten. arChiteCten bart van 
KamPen (de Zwarte hond) en KlaaS Paul de boer (KPb arChiteCten) over 
de SChool alS ontwerPoPgave.

MEER FUNCtIES, MINDER BUDgEt

monteSSoriSChool waalSdorP van de Zwarte hond. de SChool won dit jaar de bna-PrijS beSte gebouw van het jaar in de Categorie Stimulerende omgevingen.

‘zelfstandig leren  
op Werkplekken  

buiten het lokaal,  
een dragend aspect  
van het montessori-

onderWijs, sijpelt  
nu door naar  

reguliere scholen.’

doorSnede en Situering en van monteSSoriSChool waalSdorP.
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ruimtes zouden zijn ondergebracht, werden 

samengevoegd tot een grote, ruimtelijke hal met 

open leerlandschappen. Zo ontstond ook een 

compacte school zonder veel gangen.”

dalende budgetten
wie in een schoolgebouw tegenwoordig kwaliteit 

verlangt, moet dat realiseren met kleinere bud-

getten dan voorheen. lastig, aldus van Kampen, 

want een extra investering aan het begin kan  

leiden tot lagere exploitatiekosten op termijn, 

‘maar het geld ontbreekt vaak.’ en bij die 

tanende budgetten zijn de normen strenger 

geworden, stelt Klaas Paul de boer van KPb 

architecten: “terecht. maar de budgetten dalen, 

omdat we almaar scherper aanbesteden vanuit 

de markt. tot nu toe konden we de verhoogde 

eisen wat betreft Frisse Scholen en vanuit het 

bouwbesluit ten aanzien van bijvoorbeeld ventila-

tie financieren vanuit de scherpe markt. dat gaat 

nu mis, door de negatieve index in de bouw. de 

markt trekt momenteel aan, de prijzen stijgen, 

maar de budgetten blijven gelijk.”

WeeFSel
de noordster, de brede School in Zuidhorn van 

Klaas Paul de boer die in september in gebruik 

werd genomen, laat zien hoe slimme oplossingen 

een goed schoolgebouw opleveren, ondanks 

krappe budgetten. de noordster huisvest een 

openbare en een christelijke basisschool, kinder-

opvang, begeleid wonen en werken, een drukkerij 

en algemene kantoorfuncties. ook lokale sport-

verenigingen maken van het gebouw gebruik. de 

noordster staat in een krimpregio. om die reden 

is het gebouw tot een belangrijk onderdeel van 

het sociaalmaatschappelijk weefsel van het dorp 

gemaakt, zegt de boer: “de multifunctionele 

sporthal van de school is een mammoetzaal  

voor Zuidhorn. de sporthal bestaat uit twee 

speellokalen en de gymzaal, die kunnen worden 

samengevoegd. 's avonds en in de weekeinden 

krijgt de hal een functie als sportfaciliteit of 

podium. de sportzaal is binnen via drie entrees te 

bereiken en heeft een separate ontsluiting vanaf 

de buitenzijde.”   

Flexibele grenZen
in zijn lay-out is de noordster toegesneden 

op wisselende gebruikers, aldus de boer: “een 

belangrijk vraagstuk was het verenigen van een 

eenduidige en compacte brede school met eigen 

domeinen voor de diverse gebruikers. de grenzen 

tussen de gebruikers zijn flexibel ontworpen. de 

school heeft drie zones met een eigen entree 

voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

voor alle andere gebruikers heeft het gebouw 

een separate tussenhal als entree.” en ook de 

installatietechniek kan met veranderingen uit de 

voeten. de boer: “er is één mammoetinstallatie 

voor ongeveer zeventig procent van de capaciteit 

en stand-alone oplossingen voor eventueel af 

te scheiden lokalen voor andere, toekomstige 

gebruikers. dat borgt de toekomstbestendigheid 

van de noordster.” de school in Zuidhorn is overi-

gens niet alleen in staat om krimp op te vangen, 

maar kan ook groeien: bij een huidige omvang 

van 5.400 vierkante meter is op de bestaande 

constructie ruimte voor 1.100 vierkante meter 

uitbreiding, voldoende voor zes lokalen met een 

onderwijsplein. 

duurZaam en robuuSt
met een gPr-score van gemiddeld acht is de 

noordster ook een voorbeeld van een duur-

zame school, onder andere dankzij de compacte 

hoofdvorm, een wK-opslag en een stalen pergola 

met driehonderd Pv-panelen op het dak. in de 

gebogen voorgevel zorgen betonnen louvres 

voor zonwering. het beton in de gevel was een 

welbewuste keuze, aldus de boer: “een school 

moet degelijk en robuust zijn, binnen en buiten. 

ik denk dat er weinig andere gebouwen zijn die 

zoveel te verduren hebben van hun gebruikers als 

basisscholen, met een dichtheid van dertig kin-

deren per klaslokaal. waar voor veel gebouwen 

een norm geldt van twintig tot veertig vierkante 

meter per persoon, is dat bij scholen vijf tot zeven 

vierkante meter. het intensieve gebruik verlangt 

naast aandacht voor het binnenklimaat ook een 

goede materiaalkeuze en een oog voor de moge-

lijkheden om het gebouw schoon te houden. aan 

de gevel voldoet beton beter dan een materiaal 

met een afwerklaag. Samen met de aluminium 

kozijnen is de noordster een heel robuust en 

degelijk gebouw.”

exploitatie
dat robuuste karakter raakt aan de exploitatie, 

stelt van Kampen: “een schoolgebouw is facili-

terend. een school met hoge exploitatielasten, 

dat gaat ten koste van het onderwijs. duurzaam 

en robuust maak je een gebouw onder andere 

ook door materialen die fraai verouderen. de 

montessorischool heeft lambriseringen van 

hout; dat verdraagt krassen en deuken en is 

dan niet direct beschadigd. de gevels van de 

montessorischool hebben metselwerk, de water-

slagen en onderdorpels zijn van natuursteen, de 

kozijnen van geanodiseerd aluminium, alles goed 

gedetailleerd. dat betekent: nul onderhoud.”

en dat is relevant, nu scholen zelf sinds 1 januari 

de regie over het buitenonderhoud hebben. van 

Kampen: “dat is een goede ontwikkeling, want 

de gemeentes voerden dat onderhoud niet altijd 

uit. en de formele procedures waarmee scholen 

budget moesten aanvragen, waren nogal strope-

rig. nu ligt de verantwoordelijkheid gewoon van 

meet af aan bij de scholen.”

doorSnede en Situering van de noordSter.

‘een belangrijk vraagstuk Was  
het verenigen van een  

eenduidige en compacte brede 
school met eigen domeinen  
voor de diverse gebruikers.’

de noordSter, een brede SChool in 

Zuidhorn van KlaaS Paul de boer, 

laat Zien hoe Slimme oPloSSingen 

een goed SChoolgebouw oPleveren, 

ondanKS KraPPe budgetten.


