






















































HET ONDERWIJSCONCEPT  

 
In Onstwede gebeurt iets unieks. Als eerste school in Nederland wordt peuterspeelzaal, 
basisschool en voortgezet onderwijs onder één dag samengebracht. Niet alleen fysiek, maar ook 
onderwijskundig. 
 
Van alle leeftijden worden leerlingen samengevoegd, waardoor er leerlingen van 2 tot 17 jaar 
binnen het gebouw onderwijs volgen. Dit onderwijsconcept, uniek in Nederland, maar al wel 
toegepast en beproefd in Denemarken en Duitsland, is vertaald in een doorlopende leerlijn. 
 
Deze rode draad hebben wij vervolgens ruimtelijk vertaald in een structuur, waarbij alle functies 
onder één dak liggen. Deze structuur biedt eigen identiteit, eigen entrees, maar vooral een 
voedingsbodem voor ontmoetingen en uitwisselingen. Onderwijskundig worden basisschool en 
voortgezet onderwijs naadloos op elkaar afgestemd, iets dat nu nog niet voorkomt. 
 
Het gebouw bevat een sporthal, een centrale aula die ook ingezet wordt voor culturele activiteiten 
(toneel, muziek), een kinderdagopvang, basisonderwijs en middelbaar voortgezet onderwijs. 
Vaklokalen als natuur en gezondheid worden ingezet als uitgifte van de aula, tijdens culturele 
festiviteiten en ’s avonds voor de sporthal, waardoor de accommodatie een breed 
gemeenschapsfunctie krijgt. Het vaklokaal cultuur is direct gekoppeld aan de monumentale 
centrale trap die tevens dienst doet als tribune. Hierdoor kan de aula ook gebruikt worden voor 
toneelvoorstellingen en presentaties, zowel voor de school als voor het dorp Onstwedde. 

HET GEBOUW 

 
Onstwedde is een dorp in de gemeente Stadskanaal met ongeveer 3.000 inwoners. Het 
programma van de bestaande school wordt door de samenvoeging van de sporthal, 
gemeenschapsfuncties en onderwijs,  verdubbeld. Deze massa is zorgvuldig ingepast in het 
straatbeeld en gebaseerd op de lokale bouwtradities. Op meerdere niveaus wordt er aansluiting 
gezocht bij het dorp. 
 
Het idee is om, geënt op de Groninger boerderij, alles visueel onder één dak te brengen. Dit dak 
wordt over de rug van het gebouw gelegd en loopt op twee plaatsen naar de straat toe af. 
Hierdoor wordt een ‘brug’ gelegd met de kleinschalige woongebouwen aan de overkant van de 
straat. De u-vormige massa is zodanig gepositioneerd dat er een sequentie van openbare 
plekken ontstaat, waardoor groen en ontmoeting elkaar versterken. Naast de school ligt een 
bestaande brink, deze wordt gerespecteerd en aangevuld c.q. vergroot met speels ingerichte 
schoolpleinen. Het gebouw ligt rondom een plein met daaraan de hoofdentree. Deze omarming 
van de openbare ruimte vormt een prettige en geleidelijke overgang van school naar straat. Het 
parkeren ligt achter de sporthal, uit het straatbeeld en met groen afgeschermd. 
 
Statige grote ramen laten veel licht en lucht binnen en verwijzen naar de oude boerderijen in de 
streek. Ook in de detaillering is gekeken naar de vroege voorbeelden. De Groningse gebouwen 
hebben bijna geen overstekken en lenen zich dan ook goed voor een eigentijdse vertaling. Er 
wordt bewust gebruik gemaakt van Groninger baksteen. De klei hiervoor wordt gewonnen uit de 
buurt, namelijk Oude Pekela. Deze keuze is gemaakt vanuit de gedachte om lokaal en duurzaam 
te bouwen. 



DUURZAAM BOUWEN 

Installaties 
Door een dubbele kapconstructie te maken, is er een zone op het dak ontstaan waar allerlei 
installaties geplaatst kunnen worden zonder dat deze in het zicht komen. Dit gebeurt nu, maar 
kan ook in de toekomst. Nu staat er een luchtwarmtepomp, een luchtbehandelingskast en is er 
ruimte vrijgehouden voor zonnepanelen en zonnecollectoren. 
Er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp. Dit zorgt voor een zeer energiezuinige 
basisverwarming die wordt aangevuld met een zorgvuldig ontworpen warmteterugwininstallatie. 
Op deze manier wordt het ideale binnenklimaat geschapen en wordt voorzien in de meest 
energiezuinige variant. In de basis een vloerverwarming, waarin de piekmomenten (vocht, frisse 
lucht) tijdens lesuren worden opgevangen door middel van ventilatie. Natuurlijk kunnen er 
gewoon ramen worden geopend. 
 
Passief bouwen 
De sporthal is op het zuiden georiënteerd en minimaliseert het oppervlak aan zonbelaste gevel, 
door als buffer te fungeren. De lokalen liggen op het oosten, westen en noorden en hebben zo 
weinig last van opwarming en hinderlijk licht door de zon. Door gevels dragend te maken, zijn de 
spouwmuren relatief dik. Een hoge isolatiewaarde, gecombineerd met de zware 
binnenspouwbladen geeft een groot accumulerend vermogen. Dit accumulerend vermogen 
minimaliseert temperatuursschommelingen zonder in te hoeven boeten aan daglicht, uitzicht en 
frisse lucht. De zolders bieden naast extra bergruimte, ruimte voor installaties. Tevens fungeert 
de zolder als warmtebuffer. 
 
Kwaliteit 
Om te kunnen toetsen of de school inderdaad een goede en verantwoorde investering is, heeft 
Jorissen Simonetti architecten door berekeningen aangetoond dat de hoge eisen op het gebied 
van onderhoud, energie en binnenklimaat, gesteld door de gebruikers in samenwerking met Vitri 
b.v., gehaald worden. Zo weten we in de ontwerpfase al dat de school de beste kwaliteit krijgt. 
Er zijn hiervoor diverse rapporten overlegd, bijvoorbeeld temperatuuroverschrijdingsberekeningen 
meerjarenonderhoudsplanning, gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten, en primair 
gebouwenergieverbruik. 
 
 
Flexibiliteit 
Door de gevels dragend te maken en binnen het gebouw kolommen toe te passen, is een 
maximale flexibiliteit bereikt. Lokalen kunnen per stramien van 3,60m worden vergroot of 
verkleind. Ook in het gebruik is aan flexibiliteit gedacht. Wanddelen kunnen worden 
weggeschoven, zodat lokalen kunnen worden gekoppeld of delen van de gang aan lokalen 
kunnen worden gekoppeld. Zo kan de wand van het speellokaal volledig worden weggeschoven 
en kan het aangrenzende leerplein erbij worden betrokken. Er ontstaat een ruimte van meer dan 
150m² die wordt ingezet voor toneel, weekopening of presentaties. Dit gebeurt op meerdere 
plekken in het gebouw. De hoofdtrap is uitgevoerd als tribunetrap en kan dus ook worden ingezet 
bij voorstellingen. 
 
Frisse school 
De ventilatie is een belangrijk onderdeel van de installatie. CO2 waarden mochten niet boven de 
1200ppm komen, liefst niet meer dan 800ppm. Uiteindelijk is de installatie op maximaal 800ppm 
berekend. 
Door de warmteterugwinning uit ventilatielucht kan er een hoge capaciteit aan ventilatie worden 
gehaald, zonder in te boeten aan energiezuinigheid. De 800ppm is een ideale waarde, waarbij er 
minimaal ziekteverzuim en een optimale concentratie heerst. 
In dit concept kunnen ramen gewoon worden geopend. 
De ventilatie wordt ook gebruikt voor nachtkoeling. 
 



Materialisatie 
Er wordt voor de buitenzijde uitsluitend gebruik gemaakt van onderhoudsarme materialen. 
Buitenwanden worden van baksteen. Er wordt gewerkt met Groninger baksteen, klei die 
gewonnen wordt op een steenworp afstand van de bouwplaats. Dit alles vanuit de gedachte van 
lokaal en duurzaam bouwen. Verder worden er aluminium kozijnen en dakranden toegepast. Aan 
de buitenzijde zijn geen geschilderde onderdelen toegepast. Dit minimaliseert het onderhoud van 
het gebouw. 
In het interieur is naast onderhoud, vooral op gezondheid gelet. Optimale akoestiek in de 
leslokalen en de sporthal beperkt het ziekteverzuim. Een makkelijk te reinigen vloerbedekking 
dempt geluid, houdt stof vast en is op deze manier antiallergisch. Verder zijn er zoveel mogelijk 
materialen op natuurlijke basis toegepast, zoals  marmoleum, hout en tegels. 
 
Terrein 

Er is veel aandacht besteed aan het terrein om deze zo groen en aangenaam mogelijk te maken. 
Het parkeren van auto en fietsen wordt zoveel mogelijk uit het zicht,gehaald, maar wel met 
toezicht. Schoolpleinen liggen rondom het gebouw in het groen. Hierdoor ontstaat er een 
parkachtig karakter. Alleen daar waar het nodig, worden er hoge omheiningen geplaatst.  

FACTS 

Opdrachtgever  : Gemeente Stadskanaal - Stadskanaal 
Project   : MFA de Bast Onstwedde 
Adres   : Hoek Karskenslaan/Boslaan 
Realisatie  : in uitvoering 
Oppervlak bruto : 4.400 m2 
Max aantal bouwlagen : 2 
 
1150 m2 bvo primair onderwijs 
1300 m2 bvo voortgezet onderwijs 
130 m2 bvo peuterspeelzaal 
1050 m2 bvo sportzaal - afmeting sportvloer 2 x 28 x 22 meter 
450 m2 bvo gemeenschappelijke ruimten 
(De 4400 m2 is inclusief onbenoemde ruimten, vooral bestaande uit zolderruimte) 
 
www.debast-onstwedde.nl 



Van visie naar stenen 

Inleiding 1 



Unieke school 
in de gemeente Stadskanaal 

•  475 leerlingen van 4 tot en met 16 jaar werken in 
één scholengemeenschap 

• 42 docenten uit basis- en voortgezet onderwijs 

• ondersteuning van conciërges, orthopedagoog, 
mediathecaris, schooladministratie 

• tweehoofdige directie  

• opvang van peuters in hetzelfde gebouw 

• in samenwerking met OCREA 

Inleiding 2 



Eén school  
studiehuis Ubbo 
Emmius 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
12 VMBO VMBO 
11 HAVO/VWO VMBO VMBO 
10 LWOO zorg 

9 LWOO zorg 
8 WSNS zorg 
7 WSNS zorg 
6 WSNS zorg 
5 WSNS zorg 
4 WSNS zorg 
3 WSNS zorg 
2 WSNS zorg 
1 WSNS zorg 
-1 peuterspeelzaal 
-2 peuterspeelzaal 

Inleiding 3 



Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie (VVE)  

• mogelijkheid van verbeteren 
startcondities voor basisonderwijs 

• eigen omgeving 
• vroegsignalering 
• doorgaande lijn met volgende 

jaren/ leeftijdsgroepen 
 
 

opbouw 1 

-1 
-2 



1e leeftijdsgroep  
• afgeschermde ‘eigen’ 

ruimte in het schoolgebouw 
• eigen ingang  
• één juf of meester 
• veel aandacht voor spel, 

motoriek en 
taalontwikkeling 
 
 

opbouw 2 

2 WSNS zorg 
1 WSNS zorg 



2e leeftijdsgroep  
• groep 5 en 6: mediatheek, 

lokaal beeldende vorming, 
muzieklokaal 

• vakleerkrachten: beeldend, 
mens en maatschappij, 
mediathecaris 

opbouw 3 

6 WSNS zorg 
5 WSNS zorg 
4 WSNS zorg 
3 WSNS zorg 



3e leeftijdsgroep  
• 2 mentoren (bao én VO) 
• maximaal 6 vakleerkrachten 
• ERK-lokaal, mediatheek, 

sciencefloor, muzieklokaal,        
lokaal beeldend 

• dé kern van de integratie! 

opbouw 4 

10 LWOO zorg 
9 LWOO zorg 
8 WSNS zorg 
7 WSNS zorg 



4e leeftijdsgroep  
• VMBO-leerlingen werken 

aan hun examen 
• 3e klas HAVO en VWO 

nog in Onstwedde, 
daarna naar het 
studiehuis in Stadskanaal 

opbouw 5 

studiehuis 
voor HAVO en 
VWO 

middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) 

12 VMBO VMBO 
11 HAVO/VWO VMBO VMBO 



Technasium 

• start in groep 7 
• sciencefloor voor 

leerlingen vanaf 10 jaar 
• science, natuurkunde, 

scheikunde, techniek 
• practica 
• levensechte opdrachten 

 

vaklokalen 1 



Taalportfolio 
• Engels vanaf groep 7 
• onderwijs van vakleer-

krachten 
• volgens het Europees 

Referentie Kader (ERK) 
• lokaal kent werkplekken-

structuur (spreken, 
luisteren, lezen) 

vaklokalen 2 



Mediatheek 

• voor leerlingen 
vanaf groep 5 

• informatie zoeken, 
beoordelen en 
verwerken 

• aardrijkskunde, 
geschiedenis, 
biologie  

vaklokalen 3 



Kunst en cultuur    
 

• cultuureducatie vanaf 
groep 7; m.n. gericht op 
eigen omgeving  

• vaklokaal beeldende 
vormgeving voor 
leerlingen vanaf groep 5 

• vaklokaal muziek, dans 
en drama 
 

vaklokalen 5 en 6 



Lichamelijke opvoeding  

 
• sportzaal voor 

kinderen vanaf 
groep 3 

• leerlingen krijgen 
vanaf groep 7 les 
van vakleerkracht 

vaklokalen 7 



Pedagogisch klimaat  

• als één orkest 
• veiligheid en geborgen-

heid als basis voor leren 
• docenten bao en vo niet 

alleen fysiek in één 
gebouw, maar ook 
samen verantwoordelijk 

 
 

één orkest 2 



Afstemming van zorg  

• WSNS, LWOO en 
rugzakjes fysiek samen 

• delen van expertise: 
schoolpsycholoog, 
orthopedagoog, RT-ers 

• één leerlingvolgsysteem 
 

 

één orkest 3 



Vertaling naar de stenen   

• één gebouw met 
hartfunctie 

• multifunctioneel 
gebruik 

• herkenbare eenheden 
• vervangende 

nieuwbouw noodzaak 

de stenen 1 



Relaties  

de stenen 2
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Locatievisie  

de stenen 3
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Van visie naar stenen 

tenslotte 
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