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Joh, Anja, je weet toch dat je geen wanden krijgt 

tussen de lokalen?, zei de voorzitter van het be-

stuur tegen mij. Dit is precies wat ik wil! Om een 

echt integraal kindcentrum te kunnen maken, met 

leerdomeinen in plaats van lokalen, moeten we af van 

het klassieke concept van lokalen langs een gang.” 

Anja Thijssen, de directeur van het Kindcentrum de 

Hoven herinnert zich dat moment nog precies. “Toen 

bleek dat iedereen de stap wilde zetten naar een 

revolutionair gebouw.”

Kindcentrum zonder lokalen
Kindcentrum de Hoven in Rosmalen is van begin af aan opgezet als integraal kindcentrum. Zowel 
organisatorisch als ruimtelijk. Het basisonderwijs, het kinderdagverblijf, het peuterarrangement en de 
buitenschoolse opvang maken gebruik van leerdomeinen. In de Hoven zijn geen lokalen met gescheiden 
verwerkingsruimtes, maar zijn zones gemaakt die in elkaar overvloeien.

De Hoven werkt met leerdomeinen

Tekst Dolf Broekhuizen  Foto’s Frencken Scholl Architecten

“ Creatieve zone
Bij veel kindcentra zijn er nog deuren, schuifwanden 

of vouwwanden die lokalen scheiden van speel- en 

leerwerkplekken en elke organisatie een eigen ruimte 

geven. Bij de Hoven zijn die afwezig. Een groep van 

wisselende samenstelling maakt gebruik van een 

leerdomein. Kleine of grotere groepen, bijvoorbeeld 

70 leerlingen onder begeleiding van twee leerkrach-

ten en twee onderwijsassistenten, beschikken over 

speel-, leer- en werkplekken. Elk leerdomein heeft 
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een vaste opbouw met meerdere zones. Er is een 

grote ruimte met verschillende plekken voor de 

hele groep. Als een leerkracht aan een kleine groep 

instructie geeft is daarvoor een aparte ruimte in elk 

leerdomein. Elk domein heeft bovendien een crea-

tieve zone en een pantry. Zo’n creatieve zone zou je 

kunnen vergelijken met een leerplein, een werkplek 

buiten het lokaal. Anja Thijssen weet dat het bijzon-

der is dat deze ruimtes niet van elkaar gescheiden 

worden door schuifwanden of binnenmuren: “In 

plaats daarvan creëerde het architectenbureau zo 

veel mogelijk zogeheten zachte overgangen met 

bijvoorbeeld een verlaging in het plafond of een 

halfhoge wand. Deze ingenieuze opzet maakt een 

soepel gebruik van de ruimtes mogelijk. De vanzelf-

sprekende opzet van de ruimte stimuleert op allerlei 

manieren de gebruikers tijdens het onderwijsproces.”

Manieren van leren
Uit nieuwe opvattingen over onderwijs komt naar 

voren dat kinderen op allerlei manieren leren. Ze 

hebben individuele leervoorkeuren. Sommige kin-

deren leren bepaald gedrag juist door dat af te kijken 

bij klasgenootjes, of in interactie in groepen, zoals 

sociale vaardigheden. Anderen worden juist gestimu-

leerd doordat ze feedback krijgen van een begeleider, 

of van een vriendje of vriendinnetje in een andere 

groep. De schoolomgeving dient ruimtelijk op die 

inzichten aan te sluiten. Vanuit dat oogpunt zijn de 

zones gecreëerd. In deze leerdomeinen is een aan-

genaam binnenklimaat omdat ze afgescheiden zijn 

van trappenhuizen en gangen ontbreken. Maar het 

gebouw moet ook toekomstbestendig zijn. Daarom 

kan het gebouw heel gemakkelijk worden aangepast, 

indien de onderwijsopvattingen of gebruikerswensen 

veranderen. Met de technische voorzieningen zoals 

verlichting, ventilatie en verwarming is daar rekening 

mee gehouden. Extra wanden zijn heel gemakkelijk 

te plaatsen. Ook de toiletgroepen zijn ingepast in de 

flexibiliteit.

Integrale leefwereld
De organisaties in dit kindcentrum werken samen 

aan de vorming van het opgroeiende kind in de wijk. 

Als ouders hun kind aanmelden voor het peuterar-

rangement of de kinderopvang komt het in een 

gebouw waarin de veelal gescheiden gebieden van 

opvang en onderwijs nu een vanzelfsprekende inte-

grale leefwereld vormen. Door de korte lijnen is veel 

gemakkelijker afstemming en overleg mogelijk. Meer 

zicht op het kind komt de kwaliteit van de begelei-

ding ten goede. Tegelijk doorloopt het kind ook een 

veel gemoedelijker traject naar basisschool. Het blijft 

immers in hetzelfde gebouw, zodat de leefwereld 

het kind al bekend voorkomt. Het schoolbestuur, 

Algemeen Toegankelijk Onderwijs, hecht veel waarde 

aan zelfstandig werken en heeft gekozen voor erva-

ringsgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de 

leerdomeinen.

Voor de ontwerpers was deze nieuwe opvatting 

over opvang en onderwijs een uitdaging. Immers, 

de verschillende werelden komen bij elkaar in een 

gebouw, terwijl de instellingen met eigen regelgeving, 

budgetten en gebruikerswensen werken. Frencken 

Scholl Architecten heeft in nauw overleg met de 

toekomstige gebruikers het kindcentrum met het 

leerlandschap ontworpen zodat integraal gebruik 

mogelijk is. Het gebouw is 52 weken per jaar van 7.30 

tot 18.30 uur open. Sinds de opening werkt de school 

met schooltijden tot 14.00 uur. Daarna maakt de BSO 

gebruik van de leerdomeinen waar de landingsplek 

voor de groep dan landingsplek wordt voor de BSO. 

Een ander voorbeeld van gedeeld gebruik van ruim-

tes is de hal waar ook de PSZ, BSO en KDV gebruik 

van maken. Anja Thijssen is zeer te spreken over de 

gebruiksmogelijkheden die het gebouw biedt: “Een 

leerlandschap, dat klínkt niet alleen poëtisch, het ís 

ook poëtisch. Iedere bezoeker die het gebouw voor 

het eerst binnenkomt, is verbaasd over de afwezig-

heid van lokalen.”
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