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Inleiding

Binnen de structuur van een open oproep wordt een aan-
zet gegeven voor een duurzame ontwikkeling van de kleu-
ter- en basisschool Ter Berken in Hofstade. Door de formule 
van een architectuurwedstrijd wenst de bouwheer duidelijk 
kenbaar te maken te streven naar kwalitatieve en vooruit-
strevende oplossing voor de problemen waar de school mo-
menteel mee te kampen heeft. 

Het ontwerpvoorstel dat hier getoond wordt is een eerste 
vingeroefening waarin een werkwijze wordt gereflecteerd. 
Als stedenbouwkundigen en architecten wordt steeds de 
context afgetast, worden pijnpunten blootgelegd en hel-
dere concepten beredeneerd die een mogelijke oplossing 
kunnen bieden op de gestelde vraag. Het antwoord is dan 
ook meestal eenvoudiger dan de vraag.

Doch mag het voorliggend document niet gelezen worden 
als een finaal voorstel. Een goed ontwerp resulteerd eerd-
er uit intense dialoog met de opdrachtgever. Door gebruik 
te maken van een wedstrijdformule ontbreekt echter deze 
dialoog, waardoor het hier voorgestelde studiewerk eerd-
er een voorzet is. Ondanks deze handicap hopen we dat 
voorliggende schema’s een inspiratie oproept en suggesties 
blootlegt. 
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A

nota betreffende het concept en plannen

 1. een visie
 2. een voortsel tot masterplan
 3. een architectuur





1. Visie 

In onze visie staat het kind centraal.
De tweeledigheid die zich in ieder kind bevindt, is de 
leidraad voor ons masterplan voor School Ter Berken. 
Meer bepaald de idee dat een kind niet alleen een 
individu is, maar ook een gemeenschapswezen.
Op school moet een kind kunnen uitgroeien tot 
een volwaardig individu. Het moet in een eerste 
instantie een kind kunnen zijn. Een kind moet 
kunnen spelen, uit de bol kunnen, geprikkeld 
worden. De term school (scholè, Grieks) betek-
ent niet voor niets ‘vrije tijd’ of ‘vrije ruimte’. 
Gaandeweg zal de zelfontplooiing ook studie vereisen.  
Ieder kind is ook anders: diversiteit in de verschillende 
ruimten is dan ook een voordeel. Ook leerprogram-
ma’s worden meer en meer individueel georiënteerd, 
wat meer individuele en kleinere leerplekken vraagt. 
Tegelijkertijd moet een kind kunnen uitgroeien tot 
een gemeenschapswezen, een sociaal wezen. Kin-
deren moeten leren omgaan met mekaar, maar 
zich ook open stellen naar de wereld. Interactie en 
communicatie moeten worden aangemoedigd zo-
dat normen- en waardenbesef automatisch groeien. 
Ook daar heeft de school een belangrijke betekenis. 
Wij gaan er van uit dat de ontwikkeling van deze twee, 
het individu en het gemeenschapswezen, maximaal 
moet gefaciliteerd worden in het schoolcomplex.  
De architectuur schept wel mogelijkheden, en on-
mogelijkheden, en ze suggereert, ze doet een voorstel.



1 Reorganisatie van het functioneel patchwork

Vandaag wordt als een probleem ervaren dat de 
kleuterschool en de lagere school te veel door el-
kaar lopen. Het is een functioneel patchwork. 
Nochtans is het zo dat een schoolgebouw voor kleuters andere 
eisen stelt dan een lagere school. Zo is b.v. voor kleuters een in-
formele, ruime, maar tegelijkertijd afgeschermde opzet ideaal. 
In die zin zit de kleuterschool vandaag al op een goede plaats 
omdat deze configuratie deze afgezonderde en dus intiemere 
sfeer reeds heeft, wat meer past bij de leefwereld van een kleuter.
Om het functioneren te verbeteren stellen wij voor om 
twee zeer duidelijk gescheiden entiteiten te ontwik-
kelen: een aparte lagere school, die ook de adminis-
tratie omvat en een volledig afzonderlijke kleuterschool. 

Door het uitgangspunt om twee afzonderlijk functioner-
ende entiteiten te voorzien,  stellen we ook vast dat de 
nieuwe klassen voor de lagere school om deze reden best 
niet vermengd worden met de lagere school en dus niet 
b.v. bovenop de kleuterschool kunnen worden gebouwd. 

De logische inplanting van de uitbreiding van de lagere 
school is bij de overige klassen van de lagere school. 

Tussen de beide entiteiten bevindt zich de ‘ju-
welendoos’: het bevat ruimtes die door zowel kleu-
terschool als lagere school gebruikt kunnen worden. 
Hierin kunnen bijzondere functies worden voorzien zoals 
bv. het multimedialokaal, levensbeschouwelijke vakken,...

2. Masterplan

Het masterplan wordt opgebouwd rond drie grote uitgang-
spunten, m.n. 
1 een functioneel-ruimtelijke opsplitsing van de scholen en 
de administratie waardoor beter kan worden ingespeeld op 
de behoeften van het kind in de fase waar het zich op dat 
moment bevindt.

2. een interne organisatie van de basisschool en de kleu-
terschool, waardoor bv. voor de kleuterschhol meer ‘vrije 
binnenruimte’ kan worden ontwikkeld en waarbij voor de 
basisschool de nadruk eerder wordt gelegd op het practisch 
functioneren van het contemplatieve. 

3. het letterlijk ‘open trekken’ van de school door meer 
samenhang en leesbaarheid toe te voegen aan de buiten-
ruimte.

herschikken van het ‘patch-work’
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2.1 Kleuterschool

De kleuterschool is vandaag gespreid over twee gebouwen. 
Dit zorgt voor heel wat praktische problemen waaraan ver-
holpen kan worden door er één gebouw van te maken. 
Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door middel 
van een nieuw volume. 

Bij kleuters is de persoonlijke ontwikkeling weinig gericht 
op studie, wel op spel. Kinderen moeten kunnen spelen: 
alleen, samen, binnen en buiten. Daarom voorzien we een 
variatie aan plekken om te spelen.  

De toevoeging van een volume creëert extra ruimte en 
maakt een centrale binnenspeelplaats mogelijk. 
Toekomen in de kleuterschool gebeurt bij voorkeur niet in 
een gang. De binnenspeelplaats kan een doorlopende, in-
formele ruimte zijn waar alle klassen op uit komen.

Door bundeling wordt ruimte vrij gemaakt voor een extra 

klas door het in onbruik geraakte sanitair blok voor de la-
gere school om te vormen.

De relatie binnen- buiten is zeer belangrijk. Alle klassen zijn 
zo ingeplant dat ze rechtstreeks naar buiten gericht zijn.

2.2 basisschool

De uitbreiding aan dit gebouw wordt zo voorzien dat er een 
compact volume ontstaat. De restruimtes aan de straatzi-
jde worden hiervoor ingezet. Hierdoor kan de bestaande 
luchtigheid van de speelplaats en het open en groen karak-
ter volledig behouden blijven.
Dit gebouw mag iets formeler worden opgebouwd. 

De uitbreidingen worden op een verantwoorde manier inge-
plant in de omgeving.
De uitbreiding op de hoek van beide straten wordt een nieu-
we kop die een nieuw gezicht geeft aan de school.
Het volume van refter en turnzaal refereert qua volume en 
inplanting naar de naastgelegen woningen.

Schaduwwerking toont bovendien aan dat er geen nadelige 
gevolgen zijn voor de school, noch voor de aangrenzende 
straten en woningen.

2 Ruimtelijke ambities

Door de opsplitsing in twee entiteiten creëren we een 
school op maat van de eisen van het kind naarmate het 
ouder wordt.

kleuterschool relatie klassen-binnenspeeltuin kleuterschool- binnen-buitenrelatie basisschool binnen-buitenrelatie



In het aanbod klassen in dit gebouw zien wij een ondersc-
heid. De klassen op het gelijkvloers kunnen door reorgani-
satie allen een eigen buitenruimte krijgen en zijn geschikt 
voor de eerste leerjaren.  
De hogere leerjaren, waar de nadruk meer ligt op studie en 
bij de les blijven, krijgen een plaats op de verdieping. 
 
De administratie blijft grosso modo zitten op dezelfde plaats. 
Het is een centrale plek in het gehele schoolcomplex met 
een goede zichtbaarheid naar de hoofdtoegang, de speelp-
laats en de kleuterschool. De noodzakelijke uitbreiding kan 
worden aangeboden door interne reorganisatie. 

De refter en turnzaal worden opgevat als plekken van onts-
panning en worden daarom iets los getrokken van de rest 
van de school, zodat er hier relaties ontstaan met de straat 
en met de tuin.

De wc’s worden verplaatst zodat ze nu zowel toegankelijk 
zijn van in het gebouw als vanop de speelplaats, waardoor 
controle tijdens de speeltijd mogelijk wordt.

administratie basisschool sporthal-refter basisschool toiletten

relatie uitbreiding-omgeving



3 optimalisatie van de buitenruimte

Door de afbraak van de refter wordt de speelplaats uitgebreid 
tot aan noordelijke perceelsgrens, zodat niet alleen een grot-
ere, maar ook een lichtere speelplaats ontstaat. Door deze in-
greep wordt ook van de twee  speelplaatsen  één doorlopende 
speelplaats  gemaakt. De ‘juwelenbox’ fungeert als spil op de 
speelplaats.

Door een volume toe te voegen aan de kleuterschool worden 
beide  speelruimten vloeiend aan elkaar gelinkt. 
Door de reorganisatie van de luifels wordt de speelplaats 
ruimer en luchtigers. 
Niet alleen meer speelruimte, ook wordt de school luchtiger 
en lichter. Bovendien ontstaat er een betere lichttoetreding in 
de gebouwen.
  
De reorganisatie van de buitenruimte behelst ook het vlotter 
maken van de toegangen. Bij de toegang voor voetgangers aan 

de Ambroossteenweg fungeert de nieuwe luifel niet alleen 
als overdekte speelruimte, maar ook als ruimte voor de ri-
jen na de speelplaats én als wachtruimte na de school.
De tweede toegang aan de Cornetstraat wordt voorzien 
voor toelevering en fietsers. Deze toegang wordt verbreed, 
open gewerkt en hier wordt een ruime overdekte fietsen-
stalling voorzien. Deze fietsenstalling bevindt zich niet aan 
de achterkant, maar de kinderen komen ineens op de speel-
plaats. 
  
Alle functies die niet klasgebonden zijn worden zo veel 
mogelijk rond  de speelplaats gesitueerd.
Dit zijn dan ook de functies die interactie initiëren, zow-
el tussen de kinderen van verschillende klassen en jaren 
onderling, maar ook met de leraren. 
 

juwelen-box één speelplaats met twee gezichten licht en lucht op de speelplaats

zichten bij het toekomen

toegangen

lichtstudie



conclusie van het masterplan
Om de vraag tot uitbreiding op een duurzame manier te 
kunnen beantwoorden werd al snel duidelijk dat een louter 
architecturale ingreep te kort zou schieten. Duurzaamheid 
wordt vanuit architectuur nogal snel vereenzelvigd met 
nieuwe, maar meestal helaas ook dure technieken om de 
energiefactuur te doen verlagen. 
Om niet te belanden in een systeem waarbij enkel op deze 
piste wordt gewerkt werd tijdens deze wedstrijdfase bovenop 
de architecturale pijler een stedenbouwkundige en functio-
nele duurzaamheid vooropgesteld met als hoofdvraag de 
wijze waarop de site op een duurzame manier kan worden 
ingevuld.
Dit resulteert in een masterplan waarbij dat de twee verschil-
lende entiteiten, kleuterschool en lagere school, samen, maar 
toch apart, zuiniger, maar vooral beter zullen functioneren. 
Bovendien word het groene binnengebied, als het ware een 
‘secret garden’, in zijn geheel gevrijwaard en beter verbon-
den met de huidige speelplaats. De ‘jewelry box’ fungeert 
eerder als schakel tussen beide scholen die bovendien voor 
beiden als ‘joker’ kan worden ingezet. Duurzaameid wordt 
hier in eerste plaats gelinkt met kwaliteiten die noodzakelijk 
zijn om het kind vandaag en morgen de kans te geven zich-
zelf te ontplooien (meer ruimte, meer openheid, een betere 
leesbaarheid van het ruimtelijk functioneren, ...) maar in 
de tweede plaats met kwaliteiten die het mogelijk maken 
de school optimaal te kunnen besturen (optimale function-
aliteit, overzicht van de lokalen en de verschillende activ-
iteiten, compactheid, ...)
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij men in 
de huidige behoeften voorziet zonder de komende generat-
ies te beperken om in hun behoeften te voorzien.  Hier willen 
we zelfs een stap verder gaan. Door vandaag in te grijpen 
willen we de potenties op lange termijn zelfs vergroten, en 
dit door letterlijk ruimte vrij te maken door bij te bouwen. 
Op het eerste zicht contradictorisch maar in plan wordt al 
snel duidelijk dat dit mogelijk is. Een aantal voorbeelden 
zijn het benutten van restruimten voor de nieuwe bouwvol-
umes en voor extra bruikbare buitenruimte, het vergroten 
van de speelplaats door wegnemen van de glazen puien in 
de refter, etc.



keuze om voor uitbreiding blok G
Binnen het masterplan werd de keuze om blok G 01 uit te 
breiden ingegeven door een functionele scheiding tussen 
lagere school en basisschool en door de optimalisatie van 
lucht en licht op speelplaats en het opvullen van de ver-
loren restruimten die nu weinig betekenis hebben. Als we 
echter de gebouwen verder analyseren valt bovendien op 
dat gebouw G01 zich onderscheid van gebouwen G02-G03-
G04 door haar rationele planopbouw en kolomstructuur. In 
tegenstelling tot de andere gebouwen zorgt dit voor een  
flexibele planopbouw, waardoor dit gebouw in oorsprong 
een duurzamer karakter heeft. Door de kolommenstructuur 
en de invulwanden leent dit gebouw zich zeer goed om een 
reorganisatie door te voeren. 

Gebouwen G02, G03 en G04 werden zo geconcipiëerd dat 
de lokaalscheidende wanden dragende wanden zijn. Indien 
ervoor wordt geopteerd hier op te bouwen is het de logisch 
deze dragende structuur verder te zetten in het verdieping-
splan. Al was het maar om de structuur budgetteerbaar te 
houden. Een aangepaste behoefte nu of in de toekomst kan 
dan niet worden ingevuld. 
Het lijkt dan ook vanuit deze contructieve logica niet oppor-
tuun om op en van deze gebouwen verder te werken.

De uitbreiding van Blok G01 heeft een bijkomend voordeel. 
De school heeft onlangs een goedkeuring verkregen voor 
het vervangen van het bestaande buitenschrijnwerk door 
isolerende beglazing. Zeer recent werd eveneens een ener-
gie-audit uitgevoerd op het gebouw door de scholengroep. 
msb-architecten is van mening dat de uitbreiding van de 
schoolgebouwen en het vervangen van de beglazing in 
het bestaande gebouw bij voorkeur geïntegreerd worden 
aangepakt vanuit het rapport van deze energie-audit. Zo 
zouden b.v. naast de enkele beglazing ook de koudebruggen 
eigen aan de kolomstructuur aangepakt moeten worden. 
Op deze wijze kan niet enkel voor de nieuwe constructie, 

maar ook de bestaande constructie gestreeft worden naar 
een E70 pijl, wat een aanzienlijke besparing kan betekenen 
voor de basisschool. Binnen deze constellatie zou reeds de 
helft van het gebouwenpatrimonium voor een prikje kun-
nen worden geïsoleerd.

Om niet dezelfde fout te maken als bij de laatst gebou-
wde paviljoenen, wordt geopteerd om dezelfde logica aan 
te houden. de structuur is zo opgevat dat buitenwanden 

dragende wanden zijn en in het gebouw een kolomstructuur 
wordt voorzien. Op deze wijze heeft men het voordeel van 
een plan libre en heeft men niet het nadeel met grote glas-
vlakken of invulpanelen te moeten werken.

compactheid
De nieuwe volumes maken bovendien gebruik van de 
bestaande circulatiegangen en trappenhal en hoeven hier-
voor geen nieuwe m² aangesneden te worden waardoor er 
op een zeer compacte wijze kan worden aangesloten. Ook 
door het aanbouwen spaart men geveloppervlakte uit wat 
het energieverlies ten goede komt.

Voor de gevelopeningen wordt geopteerd een onderscheid 
te maken tussen de sporthal als meer informele ruimte en 
de klaslokalen waar bezinning en leren de hoofddoelstellin-
gen zijn. Dit uit zich in de gevels door de openingen ener-
zijds horizontaal en speels te concipiëren, anderzijds verti-
caal en meer sereen (zonder streng te willen zijn). 

materiaalkeuze
De horizontale/verticale opsplitsing uit zich ook in het houten 
latwerk dat als gevelmateriaal wordt voorgesteld. De keuze 
voor hout als gevelmateriaal is meervoudig. 
Hout is een mooi en warm materiaal dat door kinderen als 
zeer aangenaam wordt ervaren. 
Bovendien heeft hout een aantal andere voordelen. Het is 
een compacter gevelmateriaal dan b.v. baksteen en zeer 
licht zodat het makkelijk te gebruiken is in combinatie met 
een houtstructuur. (lichte houtconstructie als draagstruc-
tuur bovenop de voormalige refter) 
Als laatste belangrijk element kan gesteld worden dat hout 
een relatief goedkope afwerking is.

Ter hoogte van de sporthal/refter wordt de zuidgevel volle-
dig opengewerkt. Dit om tijdens winterperiodes van opti-
maal zontoetreding te kunnen genieten. In de lentemaan-

3. architectuur



den en nazomermaanden (tijdens de zomer is de school 
gesloten) kunnen screens oververhitting vermijden.

Zoals in het masterplan reeds is aangekaart, wordt voorg-
esteld om op lange termijn de parking te verhuizen. Hi-
erdoor komt plaats vrij waar tuinen annex de klassen op 
gelijkvloers kunnen worden gerealiseerd. Dit is een van de 
hoofdredenen waarom we niet zozeer de administratieve 
lokalen in de nieuwbouw organiseren. Door ramen op geli-
jkvloers tot de vloer door te trekken is de mogelijkheid 
gecreëerd om de buitenruimtes toegankelijk te maken voor 
de gelijkvloerse klaslokalen. De lagere graden vinden hier 
zeker hun stek.

De klassen worden ook steeds met de lange zijde naar de 
hal gesitueerd waardoor ruimte ontstaat voor het uitdoen 
van jasjes, en het plaatsen van boekentassen. 

De nieuwe klassen worden van de hal gescheiden door 
kastwanden als berging. Deze bergkasten worden van het 
plafond gescheiden door een glazen bovenstuk om lichtto-
etreding in de hal niet te belemmeren. De huidige trap ter 
hoogte van het directielokaal wordt verplaatst naar het eind 
van de gang. Hierdoor wordt ruimte gewonnen en komt 
rechtstreeks zonlicht in de ganh terecht. Ook dakkoepels 
zorgen voor het nodige extra licht.
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