
klassen van de middelbare school meer 
terug te grijpen op het basisonderwijs 
wil De Bast de zo belangrijke overgang 
beter laten verlopen. “Sterke punten van 
deze integratie is dat er een betere afstem-
ming plaatsheeft op het gebied van de 
manier van lesgeven, de begeleiding van 
leerlingen, het pedagogisch en didac-
tisch klimaat, de leerlingenzorg en de 
vakinhoudelijke invulling.”

D e  v e r t a l i n g  n a a r
e e n  g e b o u w o n t w e r p
‘Maak een visie voor een gebouw dat een 
uniek schoolconcept kan huisvesten, dat 
perfect past in de omgeving en een  ac-
tieve rol kan vervullen in de omliggende
gemeenschap’. Dat was de taak waar-
voor architect Stephan Roelvink van Jo-
rissen Simonetti Architecten Rijssen zich 
gesteld zag. “De Bast was bij aanvang 
van dit project duidelijk op zoek naar een 
visie, omdat de fase waarin het onder-
wijsconcept zich bevond, vroeg om aan-
pasbaarheid, iets waarvoor een concreet 
ontwerp veel te defi nitief zou zijn”, ver-
telt Roelvink. “Onze visie bestond uit het 
duidelijk faciliteren van de doorgaande 
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Uniek schoolconcept, uniek gebouw

Het idee voor een doorgaande leerlijn 
ontstond uit de behoefte aan vernieuwing 
bij verschillende scholengemeenschappen 
in Onstwedde, vertelt Roeland.
“Het voortgezet onderwijs (Ubbo Emmius) 
in Onstwedde telde nog maar 200 leer-
lingen, maar het vastgoed was wel aan 
modernisering toe. Tegelijkertijd zaten 
de gefuseerde basisscholen CBS De Re-
genboog en CBS M.J. Langeveldschool 
met een dubbele huisvesting. Doordat de 
problematiek bij beide onderwijsinstan-
ties zo overeenkwam, was het idee om 
deze scholengemeenschappen samen 
te binden in één grote gemeenschap 
snel geboren.” 
Er is veel arbeid gestoken in de ontwik-
keling van het concept van de doorlo-
pende leerlijn, vertelt Jan Roeland. 
“Veel leerlingen van het primair onder-
wijs wennen te laat aan de manier van 
lesgeven op het voortgezet onderwijs. 
En op de middelbare scholen wordt 
minder aandacht besteed aan pedago-
giek, terwijl daarop in het primair onder-
wijs de nadruk ligt.” Door basisschool-
leerlingen beter voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs en in de eerste 
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De doorgaande leerlijn, zo heet 
het schoolconcept dat volgens de 
stuurgroep van de Bast Onstwedde 
uniek is in Nederland en de presta-
ties van leerlingen van zowel het 
basis- als het voortgezet onderwijs 
danig moet gaan bevorderen. Uniek is 
het concept zeker, want nergens 
anders in Nederland krijgen leer-
lingen van 2 tot 17 jaar een doorlo-
pende opleiding binnen één school-
gebouw aangeboden. Hoofddoel is 
om de kloof tussen enerzijds groep 
7 en 8 van de basisschool en ander-
zijds de eerste en tweede klas van 
het voorgezet onderwijs te dichten. 
Het schoolgebouw – De Bast – wordt 
al even uniek; een duurzaam gebouw 
dat door een uitgekiend ontwerp de 
vele verschillende gebruiksfuncties 
faciliteert en combineert. Een gesprek 
over een gebouw dat zijn omgeving 
stimuleert met Jan Roeland, een van 
de verantwoordelijken voor de bouw 
binnen de stuurgroep van de Bast 
Onstwedde en architect Stephan 
Roelvink van Jorissen Simonetti 
Architecten Rijssen.

vervolg op pag. 6

leerlijn in een gebouw, dat duidelijk is 
versmolten met de lokale cultuur. We hebben 
ervoor gekozen het gebouw in te delen in 
vier units, elk met een eigen functie. Unit 1 
huisvest de voorschoolse opvang, Unit 2 de 
groepen 3 tot en met 6, Unit 3 bevat de 
overgangsklassen (groep 7, 8 en de eerste 
twee klassen van het VO) en Unit 4 is 
bestemd voor klas 3 en hoger van het 
voortgezet onderwijs. Alle units hebben 
een duidelijk gemarkeerde aparte ingang 
en de units worden in het gebouw onderling 
verbonden door een centrale aula, waar-
aan verschillende vaklokalen grenzen. 
De indeling van de units is aangepast aan 
het soort onderwijs dat er gegeven gaat 
worden en is erop gericht de leerling 
klaar te maken voor de volgende unit.

Jorissen Simonetti Architecten Rijssen
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REGELMAAT

Zo beschikt Unit 1 over veel open ruimte 
(nadruk op pedagogiek) en krijgt Unit 3 
meer lokalen en leerpleinen die passen 
bij de meer op lesstof gerichte manier 
van onderwijs die leerlingen van de Bast in 
de derde fase zullen doorlopen.” 
De vaklokalen – één voor Cultuur, één 
voor Techniek en één voor Natuur en 
Gezondheid – zijn bestemd voor onderwijs, 
maar zijn ook voor de andere gebruikers 
van het gebouw beschikbaar. Zo kunnen 
de sportverenigingen die gebruikmaken 
van de aula ’s avonds na het sporten de 
uitgiftebar van het natuur- en gezonheids-
lokaal benutten voor de uitgifte van een 
hapje en een drankje. Verder kunnen de 
wanden  tussen het Cultuurlokaal en de 
aula gemakkelijk worden weggewerkt, 
zodat één grote ruimte ontstaat voor 
culturele activiteiten. Roeland hierover: 
“we merken nu al aan alle positieve feed-
back van lokale verenigingen dat De Bast 
een actieve rol gaat vervullen in de ge-
meenschap van Onstwedde.”

‘ F r i s s e  s c h o o l ’
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat presta-
ties en gezondheid worden beïnvloed door de lucht-
kwaliteit in een gebouw. Daarnaast is (dag)licht qua 
beleving en functionaliteit een element dat een sterke 
positieve bijdrage kan leveren aan het leefklimaat in 
een gebouw. Door een verbetering van het binnenkli-
maat en het leef- en werkcomfort, zullen de prestaties 
en productiviteit verhogen en zal het ziekteverzuim 
verminderen. In  het geval van scholengemeenschap 
De Bast is hiermee rekening gehouden in het ontwerp 
en de installatietechniek. Het is ontworpen volgens 
het concept van ‘Frisse scholen’, dat voorgaand gedach-
tengoed weergeeft in een meetbaar instrument.
Veel licht, zicht, een goed thermisch comfort  en diverse 
maatregelen voor een optimale akoestiek zorgen voor 
een optimaal onderwijsklimaat in het gebouw.

binnenspouwbladen veel massa om een 
zo groot mogelijk accumulerend vermo-
gen te creëren. Ten slotte werken de zol-
ders in de kappen als warmtebuffers en 
worden tevens gebruikt als bergingen. 
Verder worden luchtwarmtepompen, 
warmteterugwinning en vloerverwarming 
en –koeling toegepast om het energie-
verbruik te verlagen. Tussen de dubbele 
dakkap is tevens nog ruimte voor een serie 
zonnepanelen.” Naast al deze duurzaam-
heidingrepen was een gebouw dat past in 
de omgeving ook een vereiste aan het 
uiteindelijk ontwerp, aldus Jan Roeland.
 “Qua vorm en kleur is daar dan ook 
rekening mee gehouden. De bakstenen 
– in een kleur die veel voorkomt in Onst-
wedde en de regio Westerwolde – worden 
afgenomen bij de regionale steenfabriek. 
Ook alle andere toeleveranciers van bouw- 
en installatiematerialen komen uit de buurt. 
Zo is de nieuwbouw niet alleen passend in 
zijn omgeving, maar heeft het tijdens de 
bouw al een belangrijke sociaaleconomi-
sche functie. Het wordt een gebouw waar 
Onstwedde trots op mag zijn.”

Een lange en rendabele levensduur
Scholengemeenschappen beschikken 
vaak niet over een uitgebreid budget en 
zoeken daarom naar optimale duur-
zaamheid. “Een grote slag die je daarin 
kunt maken is natuurlijk het minimali-
seren van de kosten voor het energie-
verbruik en het waarborgen van een 
productief en gezond onderwijsklimaat”, 
aldus Roeland. “Maar daarnaast willen 
we dat het vastgoed een lange levens-
duur beschoren is waarin het steeds 
optimaal rendabel kan zijn. Daarom was 
fl exibiliteit in het ontwerp een vereiste, 
zodat het schoolgebouw alle innovaties 
in het onderwijs die de komende decen-
nia nog zullen volgen zo goed mogelijk 
bij zal kunnen houden.”
Om die fl exibiliteit te realiseren, ver-
werkte Stephan Roelvink een groot 
aantal gemakkelijk verwijderbare tus-
senwanden in het ontwerp. “De gevels 
zijn allemaal dragend, dus alles wat in 
het gebouw staat, kan in principe weg. 
Daarnaast is er een innovatief en fl exibel 
installatiepakket in het ontwerp verwerkt. 
De leidingen zijn gemakkelijk verplaats-
baar en op iedere verdieping is een aparte 
installatiekast aanwezig”, vertelt de 
architect. “En het feit dat het gebouw zo 
is ontworpen dat derden gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten van het gebouw 
drukt de exploitatiekosten voor de school 
gedurende de gehele levensduur.”

Lokaal en duurzaam bouwen
De grootste nadruk echter om de exploi-
tatiekosten van het gebouw zo laag mo-
gelijk te houden lag op een duurzaam 
ontwerp, het gebruik van duurzame 
materialen en slimme installatietech-
niek, vertelt Roelvink. “Om te beginnen 
hebben we geen lokalen (grote glas-
vlakken) op het zuiden gesitueerd om 
het binnenklimaat zo gelijkmatig mogelijk 
te houden. De grote gymzaal is juist op 
het zuiden gelegen, zodat deze de 
grootste impact van de zonnewarmte 
tegen kan houden. Aanvullend hierop 
maken we door middel van zware 
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I n t e g r a a l  o n t w e r p e n
De Bast is integraal ontworpen. Dit betekent 
dat er al vanaf het beginstadium van het 
ontwerpproces meegedacht wordt over con-
structie en installatietechniek.
Jorissen Simonetti architecten werkt  hier-
voor samen met Stabiel advisering.
Installaties vragen veel ruimte en dienen in 
een vroeg stadium te worden geïntegreerd. 
Ook de zwaardere binnenspouwbladen vragen 
meer inbouwruimte en vragen aandacht in 
de ontwerpfase. Op deze manier worden 
faalkosten voorkomen en daarnaast is er 
in principe één aanspreekpunt en verant-
woordelijke partij; de architect.
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