
Van onderwijsvisie naar gebouw 
 
Het gebouw biedt onderdak aan een drietal scholen (24 groepen basisonderwijs), 
kinderopvang, BSO, gemeenschappelijke voorzieningen en een gymzaal. De verschillende 
gebruikers zijn op een gelijkwaardige manier rondom de multifunctionele ruimtes 
gerangschikt. Dit stimuleert samenwerking, lokt het optimaal benutten van deze grote 
ruimtes uit en geeft daadwerkelijk vorm aan het idee van de brede school. 
Daarnaast geeft het gebouw een antwoord op de belangrijke vraag hoe de intimiteit en 
betrokkenheid van een kleine dorpsschool behouden kunnen blijven in de context van een 
(relatief) groot gebouw als dit. Het compacte ontwerp biedt enerzijds een heldere, 
overzichtelijke organisatie met lange zichtlijnen en anderzijds voldoende intimiteit voor de 
belangrijkste gebruikers; de leerlingen. Lokalen zijn steeds per 4 geclusterd waardoor 
kleinere, voor kinderen duidelijk afleesbare, eenheden ontstaan. De werkplekken in de 
leerpleinen bieden nog een verdere schaalverkleining. Hiermee biedt het ontwerp de 
mogelijkheid dat ook de allerkleinsten zich veilig en thuis kunnen voelen in dit grote gebouw. 
De 'kleine school in het grote gebouw'. 
Het gebouw heeft traditioneel, klassikaal onderwijs als vertrekpunt maar biedt diverse 
mogelijkheden om geleidelijk de grenzen van de groepsruimten te overstijgen en zo mee te 
bewegen met onderwijsinhoudelijke vernieuwing. Een groot deel van de groepsruimten zijn 
per twee te koppelen en de bovengenoemde structuur ondersteunt het werken in clusters 
van vier. De werkplekken in de leerpleinen vullen dit principe aan en maken allerlei vormen 
van meer individueel gericht onderwijs mogelijk zonder aanpassingen aan het gebouw. 
 
Toekomstbestendigheid 
 
De toekomstbestendigheid van dit gebouw is gegarandeerd door op allerlei niveaus goed na 
te denken over het onderwerp flexibiliteit. De constructie staat een zo groot mogelijke 
indelingsvrijheid toe. Er is gekozen voor grote overspanningen en een minimum aan 
ondersteuningen waardoor in de plattegrond nagenoeg elke wijziging mogelijk is. Het casco 
is daarmee zeer toekomstbestendig. Dit komt ook tot uitdrukking in de robuuste en tijdloze 
materialisering en uitstraling van het casco. Op ruimtelijk-functioneel niveau is de flexibiliteit 
een integraal onderdeel van het ontwerp. Door aan beide zijden van het gebouw centrale, 
gemeenschappelijke trappenhuizen te projecteren kunnen veranderingen in ruimtebehoefte 
tussen de verschillende gebruikers op eenvoudige wijze worden doorgevoerd. De 
systematiek van het ontwerp staat verschuivingen in de ruimtebehoefte van de gebruikers 
toe zonder bouwkundige ingrepen. De scholen kunnen bijvoorbeeld zonder problemen 
lokalen uitwisselen. Ook een verschuiving van schoollokalen naar ruimtes voor opvang is 
denkbaar. 
 
Verbondenheid 
 
In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de relatie van de Brede School met zijn 
maatschappelijke context. Dat begint bij de buitenruimte die niet alleen schoolplein is, maar 
ook een plein voor de buurt. De inrichting van het plein maakt het tot een speel en 
ontmoetingsplek voor alle gebruikers en omwonenden. De Brede School haalt hiermee de 
bewoners van Heerde naar zicht toe. 
Bij het ontwerp van de school is veel aandacht besteed aan het functioneren van de 
gemeenschappelijke ruimtes. Door deze ruimtes apart te ontsluiten is het mogelijk om ook 
tijdens schooluren extra activiteiten in het gebouw te accommoderen zonder dat dit hinder 
oplevert voor het onderwijs of omgekeerd. Deze ruimtes zijn daarmee zowel het centrale hart 
van de brede school als een prachtige plek om onderdak te beiden aan allerlei activiteiten uit 
de omgeving. Als voorbeeld; tijdens het ontwerpproces heeft een lokale kerkgemeenschap 
gedurende een lange tijd inspraak gehad op het ontwerp om het in de toekomst mogelijk te 
maken hun diensten in het gebouw te houden. 
 



Proces 
 
De inrichting van het project was gericht op gebruikersparticipatie en nauwe betrokkenheid 
van specifiek wijkbewoners. De overige inwoners van Heerde werden actief geïnformeerd via 
informatieavonden.  
Qua projectstructuur hanteerden we werkgroepen, ondermeer gebruikers en omwonenden, 
gericht op de behoeften van het project. Bijvoorbeeld de werkgroep Programma met 
gebruikers en speeltuinvereniging van omwonenden. Werkgroep ontwerp, buitenruimte etc.. 
Alle werkgroep resultaten werden vastgesteld in het gebruikersoverleg 
(vertegenwoordigende directies partijen), zodat beslissingsbevoegdheid geborgd is en er 
concrete projectstappen per fase genomen kunnen worden. Voorafgaand werden de 
werkgroep resultaten besproken in de gemeentelijke stuurgroep, zodat integrale afstemming 
en besluitvorming van alle sectoren gezamenlijk geborgd is. Eventueel werden wijzigingen 
meegenomen richting gebruikersoverleg en daar ter besluitvorming voorgelegd. Als laatste 
stap nam het college dan per fase het politieke eindbesluit. 
 
Met deze heldere structuur is het mogelijk om zowel medewerkers (werkgroep) als directies 
(gebruikersoverleg) actief bij het proces te betrekken. Dit is de kwaliteit van het project 
enorm ten goede gekomen, omdat naast de samenwerking qua programma en huisvesting 
ook meteen het groeimodel naar organisatorische samenwerking in gang werd gezet. 
Hierdoor zijn gebruikers nu integraal verantwoordelijk voor de beheerorganisatie en 
personele bezetting. Door partijen zelf te betrekken bij de uitwerking van beheerplannen en 
handboeken, is het onderdeel geworden van hun genen in de voorbereidingsfase. Dit heeft 
de omschakeling naar het operationaliseren van de brede school Rhijnsberg enorm 
vergemakkelijkt. Als er problemen waren bij de inhuizing, werden die meteen getackeld 
doordat taken, rollen en verantwoordelijkheden als natuurlijk groeimodel waren toebedeeld 
aan de juiste individuen. Dit is in het eerste jaar van functioneren nog steeds zichtbaar, 
waarbij de brede school een aanzienlijk aanzuigende werking heeft van nieuwe activiteiten 
qua muziek, brigde e.d. Het is hierdoor met recht een gebouw voor alle inwoners van Heerde 
geworden, waarbij het geven van kwalitatief onderwijs voorop staat.     
 
  


