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Een beperkende ruimtelijke context

« Goede afspraken inzake infrastructuur blijven cruciaal in de 
Brede school, maar veel problemen zouden vermeden
kunnen worden als er gewoon iets meer ruimte zou zijn. 
De scholen kunnen zich behelpen en er worden creatieve
oplossingen gevonden, maar heel erg veel nuttige tijd gaat
verloren aan het oplossen van deze logistieke
vraagstukken. » (Brede School coördinator Leuven)



Een versterkende ruimtelijke context

CDO Noord - Antwerpen



Infrastructuur als randvoorwaarde

• Wat betekent dan een goede Schoolomgeving voor de 
Brede School?

• Bestaat er een specifieke Brede School Typologie?

• Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van de Brede
School.
http://www.agion.be/publicaties.aspx



Maximale ontwikkelingskansen

Netwerk van samenwerkende 
partijen

Brede leer- en leefomgeving
verbreden
versterken
breed leren stimuleren

Opvang

Cultuureducatie

Ouderparticipatie

Buurtwerking

Levensecht leren

… 

RUIMTELIJKE THEMAS

Relatie met de omgeving

Inplanting en ontsluiting

Toegankelijkheid/Openheid vs veiligheid 

Gemeenschappelijk vs individueel

Diversiteit in ruimtes en ruimtegebruik

Multifunctionaliteit/Flexibiliteit

Inzet van de buitenruimte

R
ef

er
en

tie
ka

de
r

St
eu

np
un

t D
 e

n 
L

Ac
tiv

ite
ite

n 
B

re
de

 s
ch

oo
l

RUIMTELIJKE MODELLEN

Netwerk

Openstellen schoolgebouw

Gemeenschappelijke accommodatie

Campus

Samen-onder-één-dak

Ruimtelijke Vertaling Brede School



Ruimtelijke modellen

Netwerk Campus

Gedeelde infrastructuur Uitbreiding

MFA 1

MFA 2

Openstellen school



Netwerkmodel

Stad Gent – Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham / 
Basisscholen de Mozaïek, de Triangel, Sint Salvator, en 
de Buurt (netoverschrijdend)



Campusmodel

Breede School Zuurland (Brielle): 

3 basisscholen, multifunctioneel gebouw dubbel gebruik
scholen en theatergezelschap) en zorggebouw
(kinderopvang, schoolarts, CJG, ruimtes voor logopedie
en fysiotherapie)



Openstellen school

Europaschool Genk Sint-Joost-aan-Zee



Gemeenschappelijke infrastructuur

Vensterwijk Lewenborg

Gemeenschappelijk gebouw voor
kinderopvang, peuterspeelzaal, kantoor voor
brede school manager, consultatiebureau en 
klein zwembad. 



Samen-onder-één-dak

Spil centrum de Bennekel, Eindhoven – KdV Architectuur



Ruimtelijke thema’s

• Inplanting en ontsluiting
• Gezamenlijk <> eigen
• Openheid < > veiligheid / geborgenheid
• Diversiteit in ruimtes en ruimtegebruik
• Multifunctionaliteit / Flexibiliteit
• Inzet van de buitenruimte



Inplanting en ontsluiting

VBS de Boomhut, Gent



Gezamenlijk < > eigen Brede school het Meesterwerk - Almere



Toegankelijkheid/openheid < > veiligheid
VBS Sint Ursula in Laken – Tom Thys Architecten



Diversiteit ruimtes en ruimtegebruik



Multifunctionaliteit / flexibiliteit
Lokaal voor onderwijs en naschoolse opvang (DK) Flexibele ruimte in het Meesterwerk (NL)



Multifunctionaliteit / flexibiliteit



Inzet van de buitenruimte

Basisschool De Vlieger en Jeugdwerking Bonte Was – Gent

Dieren als partner– Het Meesterwerk, Almere

• Verbinding

• Ontmoetingsfunctie • Ontwikkelingsdimensies

Gent

Speelbos Lappersfortbos – Brugge



Totstandkoming van een Brede School

• Visie/inhoud
• Fysieke ruimte
• Organisatie
• Beheer 

/Exploitatie
• Financieel

• Parralel en in wisselwerking

Totstandkoming in verschillende pijlers/trajecten

Brede School Baarle-Nassau



Convenant Brede school, Arnhem

Belangrijke stappen in totstandkoming
• Visie op samenwerking
• Omgevingsanalyse
• Haalbaarheidsstudies en masterplannen
• Goed opdrachtgeversschap
• Participatieproces
• Selectie ontwerpteam
• Aandacht voor beheer en exploitatie

Bib De Munt, Roeselare

Sleutelinstrumenten in totstandkoming



• Organisatorische en ruimtelijke context
• Haalbaarheidsstudies en masterplannen

Bib De Munt, Roeselare

Omgevingsanayse

Omgevingsanalyse Sint-Joost-aan-ZeeLeerdorp, Gent



Jap Sam e.a., De Wereld op Zuid, Bouwen aan een Brede School, Rotterdam

Goed opdrachtgeverschap

Brede school is gekenmerkt door
• Meer partijen
• Meer programma
• Brede context

• Intensief proces
• Proces van ontschotting
• Werken naar win-win
• Interactief proces naar samenwerking
• Belangrijke focus op totstandkoming

Wat zien we?

Brede school ‘De Boomhut’, Lozen



• Scenario-denken in tijd en ruimte
• Activiteit-gericht ipv functiegericht

ontwerpen
• Participatief ontwerpen
• Ontwerpen als proces

• Proces van ontschotting
• Interactief proces
• Rol van architect/ontwerpteam

OBS Het Zandt, Utrecht

Ontwerpen voor brede school



1+1=3

• Loskomen van ‘eigen’ hokjes / elk voor zich
• Programmasamenstelling en partners: wat biedt een 

meerwaarde voor kinderen en jongeren? 
• Rol van architectuur om ruimte voor samenwerking, 

ontmoeting en uitwisseling te creëren.
• Win-win op het vlak van financiering

• Breed overleg n.a.v. grote bouwdossiers
• Rol van brede school coördinator / lokale bestuur



Beheersvriendelijke gebouwen

• Clustering van bij elkaar horende lokalen
• Compartimenteren van lokalen
• Compartimenteren van nutsvoorzieningen
• Toegang organiseren (extra toegang, sleutelplan, onthaal, ruimte

voor beheerder, etc.)
• Signalisatie
• Berging! 
• Flexibele, verplaatsbaar meubilair
• Sociale controle voor bv speelplaatsen



Beheer en exploitatie

• Leren uit de praktijk, goede voorbeelden, ook uit het
buitenland

• Goed beheer = taak!
• Verdiepen in verzekeringen
• Voor bouwheren en ontwerpers: 

• Tijdig in rekening brengen! 

• => Beheers- en gebruiksvriendelijke gebouwen
• Nieuwbouw
• Aanpassen van bestaande gebouwen

Voorstellen



Vragen? 
BREDE
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