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Mytylschool Gabriel/KinderExpertiseCentrum Atlent winnaar  
Scholenbouwprijs 2013 uitgereikt 
 
Mytylschool Gabriel/KinderExpertiseCentrum Atlent in ’s-Hertogenbosch is de winnaar van de 
Scholenbouwprijs 2013. Op maandagmiddag 25 november ontvingen de opdrachtgevers de prijs  
– een cheque van maar liefst 15.000 euro - uit handen van staatssecretaris Sander Dekker van 
OCW. Naast het bijzondere multifunctionele gebouw in ’s-Hertogenbosch werden vier andere 
opdrachtgevers onderscheiden met een Innovatieprijs, ieder goed voor 4.000 euro: het St. 
Ignatiusgymnasium in Amsterdam, Lentiz | LIFE College in Schiedam, het Scheepvaart en Transport 
College, locatie Anthony Fokkerweg in Rotterdam en het Sterren College in Haarlem.  
 
Het was een buitengewoon feestelijke bijeenkomst, afgelopen maandag in de statige Glazen Zaal in 
Den Haag. Het programma werd gepresenteerd door Angela Groothuizen die ook deel uitmaakte van de 
jury. Na een aantal korte gesprekken met de verschillende juryleden en de genomineerde scholen las 
juryvoorzitter Gerdi Verbeet het juryrapport voor en overhandigde zij het eerste exemplaar van het 
Scholenbouwprijsboek 2013 aan staatssecretaris Sander Dekker. De staatssecretaris reikte na een korte 
toespraak de Scholenbouwprijs 2013 en de vier Innovatieprijzen uit aan opdrachtgevers die hebben 
laten zien dat zij de uitdagingen waar het onderwijs in Nederland voor staat, met trots en volharding 
het hoofd kunnen bieden. Sander Dekker: "Ik ben onder de indruk van het niveau van de inzendingen. 
Leren gaat natuurlijk beter in een goed schoolgebouw. Maar dat niet alleen, bieb, muziekschool of een 
kinderdagverblijf, ze zijn steeds vaker onder het dak van de school te vinden. De school wordt zo de 
hele week intensief gebruikt en de verschillende ruimten nodigen uit tot innovatieve vormen van 
onderwijs. Nieuwe scholen zijn zo nog méér dan vroeger plekken waar de hele buurt samenkomt." 
 
Rijke oogst 
Het was dit jaar de tiende keer dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de 
Scholenbouwprijs organiseerde. Dit jaar keek de jury in het bijzonder naar de manier waarop het 
thema Onderwijskwaliteit en Verbindingen in het schoolgebouw en de inrichting ervan is vertaald. 
Juryvoorzitter Gerdi Verbeet was bijzonder te spreken over de inzendingen. “Als jury hebben we 
gekeken naar de verbindingen in het onderwijskundig programma, de ruimtelijke verbindingen in het 
gebouw zelf, de verbinding tussen de gebruikers onderling èn met de omgeving. De tiende editie van 
de Scholenbouwprijs heeft een zeer rijke oogst van heel veel kwalitatief hoogstaande projecten 
opgeleverd. Opdrachtgevers en betrokken partijen hebben eendrachtig samengewerkt om tot 
verrassende gebouwlijke vertalingen te komen. ”, aldus Verbeet.  
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Jury 
De jury van de Scholenbouwprijs 2013 bestond uit de volgende personen: 

• Gerdi Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer en huidig voorzitter Raad van toezicht 
Waarborgfonds Kinderopvang/Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. 

• Angela Groothuizen, zangeres, presentatrice, jurylid The Voice Kids. 
• Kees Bakker, directeur De MarsWeijde in brede school De Matrix, winnaar Scholenbouwprijs 

primair onderwijs 2008. 
• Sjef Drummen, adjunct-directeur Niekée en kunstenaar, winnaar Scholenbouwprijs voortgezet 

onderwijs 2008.  
• Marinka Kuijpers, lector ‘Pedagogiek van de Beroepsvorming’ Haagse Hogeschool en bijzonder 

hoogleraar ‘Leeromgeving en loopbanen in het vmbo en het mbo’ Open Universiteit. 
• André Mol, Atelier Rijksbouwmeester. 
• Simone Drost, architect/eigenaar bij Drost + van Veen architecten en gastdocent aan de 

Academie van Bouwkunst Rotterdam.1  
 
Scholenbouwprijsboek 2013 
In het Scholenbouwprijsboek is een overzicht opgenomen van alle 162 projecten die hebben 
deelgenomen aan deze tiende editie van de Scholenbouwprijs. In het boek worden de genomineerde 
projecten en natuurlijk de winnaars uitgebreid gepresenteerd in woord en beeld. Het 
Scholenbouwprijsboek is voor € 15,00 (incl. BTW) te bestellen bij ICSadviseurs, telefoon (088) 235 04 
27, e-mail info@scholenbouwprijs.nl, onder vermelding van ‘bestelling Scholenbouwprijsboek 2013’. 
Alle informatie over De Scholenbouwprijs 2013, waaronder de presentatie van alle kandidaten, is te 
vinden op www.scholenbouwprijs.nl.  

 
  

1 Simone Drost verving jurylid Marlies Rohmer (architect scholenbouwprijswinnaars primair onderwijs De Vijver in 
Den Haag 2002 en brede school De Matrix in Hardenberg 2008) toen Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen 
(een ontwerp van Marlies Rohmer) bij de laatste acht kandidaten van de Scholenbouwprijs werd gekozen. 

                                                 

http://www.scholenbouwprijs.nl/
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BIJLAGE: gegevens genomineerde projecten en juryoordeel 
 
 
Mytylschool Gabriel KinderExpertiseCentrum Atlent 
Biedt integrale begeleiding en behandeling aan kinderen met een beperking door samenwerking tussen 
onderwijs, zorg en revalidatie in een gebouw dat uitdaagt om te leren en te ervaren.  
 
Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Architect: Frencken Scholl Architecten, Maastricht (tel. 043 -  350 29 40) 
Directeur-bestuurder Mytylschool Gabriel: dhr. W. de Jong (073 - 851 91 00) 
 
Juryoordeel 
Het witte gebouw van de Mytylschool Gabriël KinderExpertiseCentrum Atlent in Den Bosch wordt door 
de jury in zijn directe omgeving als een strak rustpunt van een grote schoonheid ervaren. Binnen zijn er 
geen barrières en laat de plattegrond zich eenvoudig lezen. Onderwijs en zorg zijn hier in alle facetten 
geïntegreerd, zonder functionele of gebouwelijke afscheidingen. Er is een buitenschoolse opvang, er zijn 
kamers voor de revalidatieartsen, er is een psychosociale dienst en er is arbeidsmatige dagindeling, bij 
elkaar gebracht om het kind alle kansen te bieden om zich naar vermogen te ontwikkelen. De jury vond 
de inrichting van de buitenomgeving prachtig omdat ook daar zorgvuldig is nagedacht over de 
uitwerking op het kind. Zo zijn binnen- en buitenomgeving onderdeel van het pedagogische concept en 
het zorgconcept. Het gebouw is op alle niveaus verrassend fraai ingericht, functioneel in al zijn facetten, 
maar van een bijzondere esthetiek, waarbij het handschrift van de architect herkenbaar is, maar er toch 
ook ruimte is voor eigen invullingen. Doordat het gebouw zich makkelijk laat lezen en de visuele 
verbindingen helder zijn, kunnen de kinderen zich goed oriënteren. Hier is volgens de jury sprake van 
een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur en onderwijskundige visie, die zich in alle onderdelen 
van het gebouw vertaald heeft.  
 
 
St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam  
Verbouwing en uitbreiding van een bestaand schoolgebouw middenin een stadswijk gerealiseerd in een 
co-creatie tussen school, buurt en architect.  
 
Opdrachtgever: Stichting VO Amsterdam Zuid 
Architect: LEVS architecten, Amsterdam, (tel. 020 – 673 57 62) 
Rector St. Ignatiusgymnasium: mevr. A. Swenneker (tel. 020 - 676 38 68) 
 
Juryoordeel 
In het dichtbevolkte Amsterdam-Zuid met een groot aanbod aan scholen en een forse concentratie aan 
hoogopgeleide en kritische bewoners heeft het Ignatius Lyceum een prachtige prestatie geleverd door 
op een zeer beperkt oppervlak tot een aansprekende uitbreiding te komen. Het bestaande pand met 
een karakteristieke en robuuste uitstraling is op een indrukwekkende wijze vernieuwbouwd en ingepast 
in de bestaande stedelijke omgeving. Naast het bestaande gebouw is een uitbreiding 
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gerealiseerd, die als het ware gespiegeld is aan de bestaande bouw en daarmee door een transparante 
entreepartij is verbonden. De jury roemt de wijze waarop de opdrachtgever en de architect tot een 
nieuwe invulling zijn gekomen, waarbij de kwaliteit van het publieke 
domein is versterkt en de openheid naar de directe omgeving is vergroot. Bijzondere kenmerken van de 
locatie zijn op een functionele manier in de architectuur opgenomen, zoals de bunker onder de school, 
die nu als fietskelder dienst doet. Het hergebruik van monumentaal erfgoed in een stedelijke omgeving 
is perfect uitgewerkt, waarbij de materialisering van de nieuwbouw met een knipoog 
verwijst naar het oorspronkelijke deel. Al met al een zeer geslaagd project, dat volgens de jury navolging 
verdient in de zorgvuldige en liefdevolle wijze waarop het is uitgevoerd 
door de opdrachtgever. 
 
 
Sterren College in Haarlem  
Biedt breed intersectoraal vmbo waar leerlingen ontdekken en ervaren door te doen. De buurt is heel 
welkom in en om deze school voor levensecht leren.  
 
Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep 
Architect: Mecanoo architecten bv, Delft (tel. 015 – 279 81 00) 

Directeur Sterren College: dhr. J. Klein (tel. 023 – 541 51 00) 
 
Juryoordeel 
Het Sterren College is het resultaat van een samenwerking tussen drie scholen en twee schoolbesturen 
die zich samen met de gemeente Haarlem sterk hebben gemaakt voor goed VMBO-onderwijs in de stad. 
Naast deze organisatorische uitdaging, stond de opdrachtgever samen met de architect ook voor een 
lastige stedenbouwkundige en architectonische opgave. De buurt stond uitermate kritisch tegenover de 
nieuwbouw. In het ontwerp ‘groeit’ de school als het ware uit het landschap. Kenmerkend zijn de 
glazen puien die de etalages van de school zijn naar de omgeving en het park dat over het gebouw 
heen gelegd is, laag richting de wijk en hoog aan spoorzijde. De jury oordeelt zeer positief over de 
prachtige inpassing op deze lastige plek, die sterk aan landschappelijke waarde heeft gewonnen. De 
entree komt uit op een grote binnenruimte, waar theatertrappen aan grenzen, die als 
ontmoetingsruimten en kantine fungeren. Brede gangen waaieren in een S-vorm door het gebouw. 
Lange looplijnen leiden naar de verschillende afdelingen techniek, economie, consumptief en de mavo, 
die in één van de twee torens is gelegen. De grenzen tussen praktijk en theorie zijn weggenomen, 
zodat grote leerpleinen ontstaan, waarin docentenwerkplekken op een prettige wijze zijn opgenomen. 
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Lentiz | LIFE College in Schiedam  
Een beroepsgerichte school met een doorlopende leerlijn vmbo en mbo onder één dak waar ook 
kinderen uit kansarme gezinnen weer vertrouwen krijgen in de toekomst mede dankzij de 
samenwerking met welzijnspartners.  
 
Opdrachtgever: Lentiz Onderwijsgroep 
Architect: SP|Architecten, Waddinxveen (tel. 0182 - 613 677) 
Directeur Lentiz I LIFE College: dhr. P. Lakens (tel. 010 - 204 16 45) 
 
Juryoordeel 
Vooraf was de jury gegrepen door het veelvoud aan maatschappelijke verbindingen dat deze school met 
de samenleving is aangegaan. Een prachtig concept voor kinderen, die net even dat steuntje in de rug 
verdienen. Met ontroering hoorde de jury de missie van de school aan, als levend bewijs dat onderwijs 
er toe doet en het verschil kan maken in een samenleving waarin te veel jongeren het niet 
dreigen te redden. Wat de jury opviel was de trots van de leerlingen en hun ouders op het nieuwe 
gebouw, dat hen letterlijk verheft boven hun eigen bestaan en daar weer extra kleur en betekenis aan 
geeft. Het LIFE College biedt een doorlopende leer- en ontwikkellijn en leidt op voor een 
goede entree op de arbeidsmarkt. Het gebouw kent een basis, een middenstuk en een bekroning. De 
bekroning wordt gevormd door de prachtige sportzalen op de bovenste verdieping. Bijzonder is de 
bibliotheekruimte die ook dienst doet als podium en discussieruimte. En natuurlijk niet te 
vergeten de kantine met breed uitzicht op de snelweg, waarbij de dynamiek van het verkeer voor een 
wisselend decor zorgt. Het LIFE College heeft de jury overtuigd; deze school heeft hart voor haar 
leerlingen! 
 
 
Scheepvaart en Transport College, locatie Anthony Fokkerweg in Rotterdam  
Een school voor praktijkgericht vmbo en mbo waar leerlingen echt ervaren hoe de transportketen 
functioneert. De school ligt middenin het havengebied, het toekomstige werkgebied van de leerlingen.  
 
Opdrachtgever: Stichting STC-group 
Architect: DP6 architectuurstudio bv, Delft 
Locatiedirecteur/ Sectorhoofd wegtransport en logistiek: dhr. P. Koster (tel. 010 – 448 60 00)  
 
Juryoordeel 
Het Scheepvaart en Transport College van de STC-Group straalt ambitie uit en voldoet aan alle criteria 
van de Scholenbouwprijs 2013: een heldere opdrachtgever met een heldere ambitie en een duidelijk 
programma van eisen. De opgave is uitgewerkt in een stoer en markant gebouw aan de Waalhaven in 
Rotterdam-Zuid dat de sfeer van de haven, de scheepvaart en de logistiek ademt. Het kijkt uit op de 
Rotterdamse haven met zijn internationale functie en scheepvaartverkeer en het leidt op voor stevige 
beroepen in de branche van Transport en Logistiek. Het klopt technisch en in de uitstraling en inrichting 
allemaal. Een echte Rotterdamse school, niet praten maar poetsen. De directie weet die ambitie sterk 
neer te zetten, in een internationale context waarbinnen de STC-Group acteert. De nog overwegend 
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mannelijke VMBO-leerling komt met een helder beroepsperspectief binnen en loopt als het ware in zijn 
schoolloopbaan door het gebouw, waar hij op de bovenste twee etages eindigt als succesvolle MBO-
student; klaar om aan de slag te gaan. Het gebouw straalt rust, regelmaat en discipline uit waarin een 
prachtige vide spectaculaire doorkijkjes biedt op het beroepsonderwijs en de materialisering aan de 
scheepsbouw doet denken met prachtige details zoals de ronde relingen en de geknoopte touwen die 
als afwerking dienen. 
 
 
Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen 
Een totaalarrangement voor kinderen in een herstructureringswijk met drie samenwerkende 
basisscholen onder één dak in een iconisch gebouw dat verbinding letterlijk visualiseert.  
 
Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen/ Woningbouwvereniging L’escaut Woonservice 
Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam (tel. 020 - 419 00 86) 
Projectleider vastgoed Woningbouwvereniging L'escaut: dhr. N. Bouman (tel. 0118 – 422 300) 
 
Juryoordeel 
Het moet gezegd; verbinden komt op allerlei manieren in het gebouw van Openwijkschool De 
Combinatie tot uiting, niet alleen in de veelheid van partijen die samenwerking, maar ook in de 
vormgeving, waarbij de verschillende cirkels tot een oneindige ontmoeting leiden. De Combinatie 
brengt letterlijk alle denkbare maatschappelijke processen in herstructureringswijk Nieuw Bonedijke 
samen. Het gebouw wordt door de jury als een enorm volume ervaren, maar door de kleinschalige 
opbouw, met een intiem binnenplein voor de jongsten en een prachtige centrale entree rond de 
flexibele speellokalen weet iedereen zijn eigen plek te vinden en zijn er verschillende identiteiten, die 
makkelijk samenvloeien. Het is duidelijk dat de samenwerking al in de voorbereidingsfase is ontstaan, 
zodat het gebouw en de flexibele indeling ervan nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken en 
stimuleren. Bijzonder inventief en prachtig uitgevoerd is het dakterras voor de seniorenwoningen, op 
het gebouw, dat als een open loungeplek oogt en door koepels uitzicht biedt op de gymlokalen.  
 

Basisschool Edith Stein, onderdeel van MFA Het Klooster in Zijtaart  
De basisschool is onderdeel van het levendige dorpshart van een kleine kern die op een bijzondere 
manier is ingepast in een monument. 
 
Opdrachtgever: Gemeente Veghel/schoolbestuur SKIPOV 
Architect: Leenders Architecten, Veghel (tel. 0413 - 366 711) 
Directeur basisschool Edith Stein: mevr. M. van der Pas (tel. 0413 - 365 168) 
 
Juryoordeel 
De gemeente Veghel heeft als opdrachtgever een bepalende rol gespeeld in het hergebruiken van het 
voormalige klooster en het transformeren naar een nieuw dorpshart. Het forse pand met de intieme 
binnenplaats, waarlangs de twee vleugels lopen, bevat naast basisschool Edith Stein en het dorpshuis 
onder andere ook een uitleenpunt voor de bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal en de 
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buitenschoolse opvang. Een omvangrijk programma, dat echter door de uitgestrektheid van het gebouw 
met zijn lange gangen op een natuurlijke en logische manier is uitgelegd. De achtergevel van het 
gebouw is door de architect met een knipoog bewerkt, waardoor een omvangrijke poort is ontstaan, 
die de grens tussen school en het park erachter markeert. Dit is een prachtig uitgewerkt voorbeeld van 
het vitaal houden van kleine kernen. De jury kijkt met respect naar dit project, waar de betrokken 
partijen de wens van het dorp om tot een nieuw dorpshart te komen op passende wijze heeft 
vormgegeven. 
 
 
Sterrenschool Zevenaar, onderdeel van Brede School Groot Holthuizen in Zevenaar 
Een brede Sterrenschool in een flexibel gebouw dat in talentenateliers kinderen voorbereidt op de 
‘Nieuwe Tijd’. Gebouwd met aandacht voor het oorspronkelijke agrarische landschap.  
 
Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar ism PROLES en SPO De Liemers 
Architect: WE Architects Arnhem, samenwerking van Peter van Aarsen Architect met Hoogte Twee 
Architecten (tel. 026-379 18 95) 
Directeur Sterrenschool: mevr. L. Kok (tel. 0316 – 848 913) 
 
Juryoordeel 
Het onderwijsconcept van de Sterrenschool is bijzonder vernieuwend en inspirerend en het gebouw 
speelt in zijn flexibele en open inrichting goed in op deze vorm van onderwijs en de wensen van 
kinderen en ouders, waarbij het eigen levensritme bepaalt hoe vroeg het kind op school begint. Het 
thema verbinding staat centraal en dat staat hier voor het unieke, eigen onderwijsconcept. Het 
onderwijs is niet klassikaal ingericht, maar heeft de vorm van ateliers, waarin thematisch onderwijs 
wordt verzorgd, geïnspireerd door de landelijke omgeving en alle kansen die de natuur biedt. Het 
kikkervisje in de sloot leidt tot aanschouwelijk biologie-onderwijs, dat ter plekke wordt ingericht. 
Kortom; leerlingen zijn mede-vormgevers van het eigen onderwijsproces, evenals de ouders, met wie 
de school een stevig pact sluit. Gebouw en onderwijsvisie gaan hier hand in hand en de jury is unaniem 
lovend over de kracht van het concept en de potentie die het heeft om mee te groeien met het 
onderwijs.  
 


