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HONDERD JAAR SCHOLENBOUW

En waar praat je
dan over?
“Wat hebben we geleerd van 100 jaar scholenbouw?” Wat een krachtig thema voor een debat in
het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Gastheer was Guus Klamerek van Ecophon. Hij had
mondige gasten uitgenodigd, waaronder ook Mie Guldbaek-Broens uit Denemarken. Zo kreeg het
debat een internationaal tintje.

A

lle deelnemers zijn vanuit verschillende
achtergronden betrokken bij gebouwen
en we trappen af met de stelling: “Vroeger
was het binnenmilieu geen probleem omdat de
gebouwen beter waren.” Tijs van Ruiten van het
Onderwijsmuseum: “De lokalen waren vroeger
te klein, omdat er wel 50 kinderen in zaten. Dus
was het binnenmilieu slecht.” Peter Keller van het
schoolbestuur H3O reageert: “Gebouwen waren
vroeger niet beter, maar wel ruimtelijker en ze hadden zeker geen beter comfort.” Sander Ros knikt:
“De logica was echter wel plezierig en gebouwen
waren vaak ruim gedimensioneerd, dat zijn we nu
vaak kwijt, net als het licht dat in die oude lokalen
zo mooi binnenviel.” “Maar ze waren niet energiezuinig, ze tochtten en ze waren niet geschikt
voor het digitale tijdperk. Vooral de gebouwen
uit de jaren ‘60 en ‘70 waren op velerlei gebieden
slecht. Die echt oude gebouwen hebben een soort
ambachtelijke charme, waardoor ze je raken. En ze
lagen vaak op de juiste plek”, reageert Ruud Marico
van het openbaar primair onderwijs Dordrecht
(OPOD), “terwijl veel van die latere scholen juist
op lastige plekken liggen.” Lennaert: “Nu worden
teveel scholen voor te weinig budget met teveel
installaties gebouwd. We moeten juist naar minder
installaties en meer low tech. We zijn bezig met het
Merlet College in Cuijk, waarbij het uitgangspunt
een gebouw zonder installaties is, maar wel met
een goed binnenklimaat, dat je bovendien kunt zoneren. Denk bijvoorbeeld na over de oriëntatie van
het gebouw en natuurlijke ventilatie. BIM maakt
het nu al mogelijk om tot 40% minder constructie
te bouwen. Dat levert slimme gebouwen op, die
ook makkelijk door de conciërge en facilitair manager te beheren zijn, zonder ingewikkelde software,
waardoor het weer mis gaat”. Ruud Schook van
OMO reageert: “Het zou mooi zijn wanneer je door
slimmer aan de voorkant te ontwerpen je aan de
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“Je zult meer
evenementgericht
moeten
ontwerpen en
het gebouw
moet
adaptief zijn.”

maintain-kant voordeliger uit bent.” Onderwijskundig adviseur Mie Guldbaek-Broens: “Op het
moment dat je het gebouw overdraagt moet het
simpel te gebruiken zijn. Dat geldt ook voor meubels en middelen. Het kost scholen vaak veel tijd
om ICT-gerelateerde apparatuur geschikt te maken
voor het onderwijs.” Ruud vult aan: “Kijk naar
de ontwikkeling van de auto. Die zit nu vol met
elektronica en je kiest hem op het uiterlijk en het
comfort. Verder hoef je nergens over na te denken.
Zo gaat het ook met gebouwen en leeromgevingen.” Sander herkent die ontwikkeling: “Hennes de
Ridder heeft het al over adaptive buildings die voor
ons denken. Kijk ook naar de ontwikkeling van het
3D printen. Denk je dat het vak van architect over
20 jaar nog bestaat? Dat wordt een soort BIM-manager of 3D modeller.”
GOEDE AKOESTIEK
De stelling “Een goede akoestiek is een onmiskenbaar
onderdeel van een goede school” levert nieuwe standpunten op. Ruud Marico: “Je ziet bij veel gebouwen
van ongeveer acht jaar geleden dat er problemen zijn
met akoestiek en ventilatie. Peter reageert: “Dat heeft
ook te maken met geld. Akoestiek is vaak een sluitpost, terwijl het essentieel is voor een goede beleving.
Op een aantal basisscholen hebben we om die reden
tapijt teruggebracht, omdat de akoestiek zo slecht
was.” Guus wijst op de vergaderruimte, waarin het
debat plaatsvindt: “Dit is een hoge ruimte met alleen
maar harde afwerkingen en daardoor veel nagalm.
Het geluid komt continu terug via reflecties uit alle
richtingen. Ons gehoor kan hier niet goed mee omgaan omdat dat ontwikkeld is op het horen van geluid
in de vrije natuur, waar je zelden harde parallelle
afwerkingen hebt. Door de combinatie van hoogte en
de harde afwerkingen zou je om het goed te krijgen
zowel iets aan het plafond als aan de wanden moeten
doen. We zijn betrokken bij de renovatie van het
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Onderwijsmuseum en hebben hier ook gesprekken
over gevoerd maar in dit geval is de oude sfeer en
esthetiek van de commissarissen kamer heel bewust
zo gelaten als dat het nu is. Dat is vreemd gezien de
functie van de ruimte maar uiteraard begrijpelijk vanuit andere beweegredenen. In een discussie gaf Paul
Rosenmöller recent aan dat kennis verloren gaat als de
omgeving slecht is. Een goede akoestiek ondersteunt
de docent bij het werk.” Mie: “Het grootste probleem is
niet het gedrag van de mensen maar de fysieke omgeving. Er wordt gestuurd op gedrag van pubers, terwijl
dat gedrag natuurlijk is en tegelijkertijd zijn er geen
heldere standaarden voor fysieke leeromgevingen.
Neem bijvoorbeeld 60 leerlingen in een open ruimte,
die tegelijkertijd praten en toch bijdragen aan het leerproces.” Guus knikt: “Maar een heel klein percentage
van de scholen werkt met open plattegronden. Ruim
95% werkt nog traditioneel, waarbij groepswerk in de
klaslokalen wordt gedaan en de gangen niet bedoeld
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zijn voor onderwijs. Een diversiteit van learning spaces
werkt beter.” Lennaert ziet dat ook: “Wij denken dat de
archetypen van scholen niet meer bestaan, daar moet
je niet meer op bouwen. Je zult meer evenementgericht moeten ontwerpen en het gebouw moet adaptief
zijn. Wat wil je gedurende het hele jaar doen in het
gebouw en hoe kun je dat ontwerpen en organiseren.
Dan krijg je ook veel interessantere gebouwen. Het
gaat om de juiste netwerken en de juiste specialisten
en dat kan ook in een fabriekshal georganiseerd worden. Thema’s als flexibiliteit, ontmoeten, veiligheid en
geborgenheid gaat over alle gebouwen. De rol van de
architect verdwijnt niet; het gaat er om hoe je het met
elkaar organiseert en vorm geeft.” Sander ziet in de
praktijk ook een keerzijde: “De uitdaging van evenementgericht ontwerpen is dat mensen in het proces
meegenomen moeten worden. Ik heb een grote open
onderwijshal gemaakt en gedurende het proces werden er steeds meer ruimtes als hokjes in getimmerd.

EXPERTMEETING
Je moet in de volle breedte het draagvlak hebben
anders werkt het niet. Co-design is essentieel! Je moet
wel gebouwen met een ziel maken die passen in de
omgeving en ingebed zijn in de maatschappij.”
ONDERWIJSVERNIEUWING EN KWALITEIT
De stelling “Onderwijsvernieuwing leidt tot een betere
kwaliteit van het onderwijs” levert gelijk een stevige
reactie op van Tijs: “Dat is niet zo. Van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwingen hebben weinig effect
gehad. Kijk naar de ontwikkeling van de Tweede Fase
of het VMBO. Kees Boeke is één van de weinigen met
een geslaagde vernieuwing en bovendien een goede
vertaling naar het gebouw.” Guus vult aan: “Ken je het
onderwijsconcept Agora? Dat is echt vernieuwend en
Niekée in Roermond werkt er ook mee. Sander: “Wat
is vernieuwend; ik ben nu met de Rietveldschool in
Badhoevedorp bezig. Daar heb je compacte instructieplekken voor leerlingen, waarna ze over de afdeling
uitwaaieren. De docenten zijn daar meer coach.”
Tijs weer: “Je kunt ook een beetje vernieuwingsmoe
worden. In de onderwijswet van 1801 stond precies hoe het gebouw moest worden ingericht. De

invoering van het klassikale onderwijs was toen de
nieuwe leerwijze.” Sander: “Dat systeem hebben we
twee eeuwen volgehouden, maar door de digitalisering verandert de leeromgeving snel. De vraag is of
gebouwen snel op die verandering kunnen reageren.”
Dit is Mie’s jachtterrein: “Het systeem paste goed bij
het type samenleving waarin respect, rolmodellen
en de docent als alleswetende kenniszender centraal
stonden. Onderwijs moet per definitie de veranderende samenleving reflecteren. De school heeft geen
monopolie meer op informatie. We moeten kinderen
leren sociaal en tolerant te zijn en te leren samenwerken en in de basis samenzijn. Samenwerken moet
je ook zichtbaar maken in de wereld van de volwassenen. Laat maar zien hoe docenten in een team
samenwerken en onderhandelen: The school as a
reflection of real society. De open leeromgeving biedt
de leerkracht meer mogelijkheid om bescherming
te bieden.” Lennaert reageert als jonge vader: “Een

school moet beginnen met kinderen geborgenheid
te geven. Je bent op zoek naar die school uit 1801 die
rechtlijnig en statisch was qua maatschappijbeeld en
dus veilig, maar die nu vloeiend en uitdagend is en
toch geborgenheid biedt.”
DE GOEDE LEEROMGEVING
Een goede leeromgeving is belangrijker dan een nieuw
gebouw, daar is iedereen het over eens. Sander: “Je
hebt een basecamp nodig. Dat is een plek waar je
maximaal kunt leren en ontmoeten. Door nieuwe
virtuele technieken zoals virtual reality en augmented
reality, de opkomst van de 3D-bril en hologrammen
kun je overal college volgen. Dat kan zelfs in bed zijn,
maar dan mis je het sociaal samenzijn. Samenzijn
en elkaar ontmoeten zijn essentieel onderdeel van
deze samenleving. Dus de leeromgeving moet die
aantrekkelijkheid en dat verbindend vermogen in
zich hebben.” Lennaert vult aan: “Je kunt op verschillende manieren leren, maar ik merk dat regelmaat
en structuur belangrijke waarden zijn en blijven.
Kinderen vergelijken hun leerkracht met hun ouders
en dat komt omdat de school die zorgende rol op zich

neemt. We creëren een leuke omgeving omdat we
te weinig tijd aan onze kinderen kunnen besteden.”
Ruud Schook vat samen: “We zoeken naar een soort
structuur, maar is dat nog wel een onderwijsgebouw.
Vroeger stond het gebouw voor de functie onderwijs,
maar nu niet meer?” Mie reageert: “Veranderbaarheid is iets anders dan flexibiliteit, want een flexibel
gebouw is slecht voor onderwijskundige ontwikkelingen: diversity is good, flexibility is bad. Lennaert knikt:
“Flexibiliteit is een facilitaire afweging geweest, maar
zeker geen onderwijskundige.” Sander knikt: “Je ziet
de golfbeweging in de samenleving van vasthouden
en loslaten; naast een karakteristiek gebouw moet het
veranderbaar en flexibel zijn. De vraag is of gebouwen dat bij kunnen benen. Een goed gebouw moet
dat kunnen, door adaptief te zijn.”
Kijk voor meer informatie over binnenklimaat en akoestiek
op www.ecophon.com.
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