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ondErWijsgEbouWEn moEtEn binnEn En buitEn schooltijd flExibEl Zijn 
in tE dElEn voor vErschillEndE WErkvormEn En WissElEndE groEps-
groottEs. dat ZEgt Erik schottE, van liag architEctEn En bouWadvi-
sEurs, ovEr dE huidigE gEnEratiE schoolgEbouWEn. schottE ontWiErp 
ikc dE tovErbErg in ZoEtErmEEr volgEns dE laatstE inZichtEn in ondEr-
WijshuisvEsting. EEn school ZondEr klaslokalEn. >

INtERVIEW MEt erik scHott, LIAG ARCHItECtEN EN  
BOuWADVISEuRS

ikc de toVerBerg, 
een scHool 
zonder klaslokalen

ikc de toverberg in zoetermeer biedt onderdak aan basisschool ’t schrijverke, kinderopvang de drie ballonnen en het meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.

erik scHotte, liag architecten 

en bouwadviseurs.

[FotograFie: ben vulkers]
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in zoetermeer ging het om meer dan flexibel indeelbare 

ruimtes. “duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt. 

en we zien in dat opzicht meer aandacht voor total Cost of 

ownership, zo ook in zoetermeer. kosten worden bezien in 

relatie tot de levenscyclus van bijvoorbeeld materialen. niet langer 

kijken naar initiële kosten maar naar exploitatie- en onderhouds-

kosten. andere eisen met betrekking tot duurzaamheid – die in ikC 

de toverberg zijn vertaald – zijn beng, en de eis om een gezond 

gebouw te maken, met gezonde materialen.”

De toverberg is een integraal kinDcentrum. zo’n type 
gebouw vereist een anDer ontwerp en een anDere  
organisatie?
“voorheen werd binnen een brede school of mfa ‘slechts’ samen-

gewerkt door verschillende partijen uit de wijk. bij een ikC is sprake 

van een integrale werkwijze waar peuterspeelzaal, kinderopvang 

en onderwijs opgaan in één organisatie.

het integraal kindcentrum geeft aan dat er meer naar de ontwik-

keling van het kind wordt gekeken. het kind staat centraal waarbij 

allerlei activiteiten ontwikkeld worden door de betrokken partijen 

in het ikC: een integrale interdisciplinaire aanpak dus. voorheen 

werd vooral naar de optimalisatie van de verschillende gebruikers 

in een gebouw gekeken, dus naar de multifunctionaliteit.

los hiervan zien we dat de individualisering van het onderwijs 

steeds verder doorzet. dus gepersonaliseerd leren met de nodige 

ruimtelijke gevolgen. kinderen worden aangezet tot zelfonderzoek 

en ontwikkeling via allerlei extra programma’s die deels onder 

schooltijd en deels daarbuiten door of in de school worden aan-

geboden. dit geldt ook voor sport en ondernemerschap.”

Het onDerwijs veranDert, veranDert De Huisvesting mee?
“die verandering gaat nog steeds te langzaam. helaas schiet de 

kwaliteit van de onderwijshuisvesting in nederland nog steeds 

tekort. het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is nog 

steeds matig tot slecht. er is dus nog een lange weg te gaan. wel 

zien we dat bij renovatie of nieuwbouw scholen op zoek zijn naar 

diversificatie van het ruimteaanbod. ze willen meer dan het stan-

daard klaslokaal. maar scholen kunnen ook star zijn. als opdracht-

gevers een traditionele opzet van een gebouw wensen, komt 

die er. hoewel ze soms weten dat een meer flexibele opzet van 

gebouwen beter is. onderwijsgebouwen moeten eigenlijk iedere 

5 tot 10 jaar verbouwd kunnen worden. Snel en het liefst in een 

zomervakantie. dat zou al een hele stap vooruit zijn. dan pas heb 

je een school die aanpasbaar is naar de nieuwste inzichten. maar 

zover is het nog niet. Scholen kiezen vaak nog voor standaard-
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oplossingen vanwege de ellenlange trajecten om (beperkte) budgetten 

vrij te krijgen bij gemeenten. ze zijn wel bereid te kijken naar andere 

onderwijsvormen, maar blijven in wezen conservatief.”

in ikc De toverberg is De nieuwe onDerwijsvisie leiDenD?
“het ikC biedt onderdak aan basisschool ’t Schrijverke, kinderopvang 

de drie ballonnen en het meerpunt, centrum voor jeugd en gezin.  

de nieuwbouw is in nauwe samenwerking met de gebruikers door ons 

ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs: tom 

onderwijs.

tom speelt zich niet meer af binnen de muren van een klaslokaal.  

de school stemt het onderwijs in wisselende leergroepen af op de 

leerbehoeften van de kinderen. de leerlingen krijgen les of instructie in 

hun eigen basisgroep, maar werken voor sommige opdrachten samen 

met leerlingen uit andere basisgroepen. dan worden ze bijvoorbeeld 

ingedeeld op gedeelde interesses, leerstijl of praktische vaardigheden. 

de mogelijkheden en behoeften van het kind vormen altijd het uit-

gangs-punt voor het samenwerken in groepjes. alle leerlingen hebben 

een leerkracht als vast aanspreekpunt. de leerkrachten worden ingezet 

op kwaliteit en affiniteit. leerlingen wisselen meerdere keren per dag 

of per week van ruimte en/of groepssamenstelling.

afgestemd op deze nieuwe visie is de nieuwbouw van binnen naar 

buiten ontworpen en ontvouwt zich een binnenwereld met veel 

momenten van visueel en fysiek contact. de onder-, midden- en boven-

bouw zijn verdeeld in units die via split levels zijn gekoppeld. ze geven 

de groei in leeftijd aan en zorgen voor een vloeiende overgang tussen 

de units. de bovenbouw bevindt zich op de verdieping. het terras 

biedt een extra ruimte waar de kinderen ook kunnen leren.

de school had als visie dat er geen dichte ruimtes mochten zijn; de 

directeur en docenten zouden gewoon met de kinderen in één open 

ruimte verblijven. liag heeft in haar ontwerp de speelzaal multifuncti-

oneel ingezet met een grote panelenwand, die aan het centrale atrium 

grenst. dat is het hart van het gebouw geworden.

‘als opdracHtgevers  
een traditionele opzet van 

een scHoolgeBouw wensen, 
komt die er. Hoewel ze soms 

weten dat een meer  
flexiBele opzet Beter is’

‘gepersonaliseerd leren 
Heeft ruimtelijke gevolgen.’

tips & tricks
• bij de start van het ontwerpproces heeft liag workshops en 

brainstormsessies georganiseerd samen met de opdracht-

gever en (eind)gebruikers. deze workshops boden een goed 

inzicht in de verschillende organisaties die binnen het ikC 

worden gehuisvest.

•  een goede samenwerking tussen opdrachtgever/gebruiker 

en architect moet centraal staan voor een optimaal proces. 

met een open en luisterende houding van de architect.

•  een integrale aanpak optimaliseert het ontwerp- en bouw-

proces.

•  blijf in gesprek met elkaar om continu verwachtingen te 

managen. houd elkaar op de hoogte van de gevolgen van 

beslissingen.
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ikC de toverberg is een school zonder klaslokalen geworden. aan de 

ene kant grenst de kinderopvang en aan de andere kant de onder-

bouw, gekoppeld aan een stamtafel voor ouders. een vide zorgt voor 

veel daglicht tot in het hart van het gebouw en begeleidt de bezoekers 

via de centrale trap naar boven. de trap is speels en zorgvuldig vorm-

gegeven zodat de routing naar de verdieping de verkeersbewegingen 

in het gebouw ondersteunt. onder het trapdeel vind je een speelhuis 

van de onderbouw, waarin ook een glijbaan is geïntegreerd. er is een 

grote gemeenschappelijke keuken met werkplekken op verschillende 

niveaus.”

wat moet je Doen om onDerwijsHuisvesting te  
vernieuwen?
“Samenwerking met de adviserende partijen is zeer belangrijk. 

Constructies en installaties moeten al in een vroeg stadium in het 

ontwerp worden meegenomen zodat de benodigde flexibiliteit kan 

worden gegarandeerd en afgestemd.

ook is bim een onmisbaar instrument, om alle partijen vanaf het 

begin optimaal te laten samenwerken. tegelijkertijd worden mogelijke 

afstemmingsproblemen in een zeer vroeg stadium onderkend en opge-

lost. juist bij een ikC waar verschillende gebruikers en stakeholders bij 

zijn betrokken, is dit belangrijk om een soepel proces te garanderen en 

het juiste inzicht te geven aan de betrokken partijen.”

verwacHt je Dat De toverberg navolging krijgt?
“wij verwachten wel dat de toverberg een trend gaat zetten. 

onderwijs is steeds meer dan alleen ‘leren in een klaslokaal’. opvang 

gaat steeds verder dan alleen ‘opvang’. deze ontwikkelingen zullen 

steeds meer naar elkaar toegroeien. dit vraagt ook om een samen-

hangende visie tussen de partijen. als architect vertalen wij deze 

samenhang in een ontwerp. de huisvesting gaat steeds meer richting 

geïntegreerde samenhang in plaats van alleen de mogelijkheid tot 

multifunctioneel gebruik van een ruimte.

door de samenhang wordt ook de gemeenschapszin versterkt. 

kinderen leren elkaar op een natuurlijke manier kennen en leerkrachten 

zullen meer als team opereren en zo gebruikmaken van elkaars sterke 

punten.”

plattEgrond bEganE grond. situEring van hEt gEbouW in dE omgEving.


