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scholenbouw

06  ikc noorderbreedTe (diemen) 
modern en eigentijdse vertaling van een brede 

School. multifunctioneel van karakter en mooi 

ingepast in de omgeving. dit iKC heeft een  

maximale wijkfunctie. 

Ontwerp: Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen 

architecten i.s.m. Reitsema & partners

Foto: Ronald Tilleman

07  ikc de kubus (druTen)
Sinds 2012 genieten ruim negenhonderd  

kinderen van onderwijs en/of opvang op één plek. 

het werken vanuit één organisatie heeft hier vorm 

gekregen. in de planontwikkeling is maximaal 

rekening gehouden met logistiek en dubbel 

gebruik van ruimten en leerpleinen.

Ontwerp: Factor Architecten b.v.

Foto: Eveline van Elk

08  ikc zuidsTroom (venlo) 
energieneutrale kindvoorziening die is ontworpen 

vanuit Cradle to Cradle. Principes van een frisse 

gezonde School zijn toegepast. er is maximaal werk 

gemaakt van een integraal lichtontwerp.

Ontwerp: Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson 

 

09 ikc laTerna magica (amsTerdam)
eén van de eerste iKC’s in nederland, een  

klassieker. de onderwijsfilosofie ‘natuurlijk leren’ 

is leidend geweest in het ontwerp. 

Ontwerp: Jeanne Dekkers Architectuur

10  ikc zeeburgereiland (amsTerdam)
iKC gebaseerd op de dynamiek (groeipiek) van het 

aantal leerlingen. gebouwd volgens het principe 

‘huisvesten naar vraag’ met maximale aandacht 

voor flexibiliteit (vrije indeelbaarheid) in ontwerp 

en bouwmethode (houtskeletbouw).

Ontwerp: Studioninedots (studioninedots.nl)

Foto: Peter Cuypers
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06

07

08

09

10

landelijK iS er een duide-

lijK trend waar te nemen 

waarin de SamenwerKing 

tuSSen organiSatieS oP 

het vlaK van onderwijS 

en KinderoPvang wordt 

gefaCiliteerd. dit najaar 

verSCheen de PubliCatie 

huiSveStingSvraagStuK-

Ken KindCentra 20201).  

in deZe PubliCatie iS door 

exPertS meegedaCht 

over de vraag wat het 

beteKent voor de huiS-

veSting van onderwijS, 

KinderoPvang en Kind-

Centra alS KinderoPvang 

en onderwijS vanuit één 

organiSatie met één team 

en één PedagogiSChe viSie 

wordt aangeboden. deZe 

toP 10 geeft in willeKeu-

rige volgorde een weer-

gave van de ruimtelijKe 

diverSiteit waarmee deZe 

KindCentra momenteel 

tot Stand Komen.

01  ikc de zeven zeeën (amsTerdam)
goed voorbeeld hoe architectuur met zijn diepe  

negges, dubbele gevels, hoge ruimtes en juiste 

positionering van ramen een bijdrage kan leveren 

aan een energieneutraal ontwerp en een optimale 

ontwikkelomgeving voor kinderen. 

Ontwerp: Moke Architecten

02  ikc mondomijn (helmond)
inspirerend voorbeeld van een iKC met vergaande 

integratie van onderwijs en kinderopvang. in het iKC, 

in brandevoort-idioom, lopen activiteiten van het 

onderwijs en kinderopvang vloeiend door elkaar. 

Ontwerp: KOW Architecten

 

03  ikc oersprong (ulFT)
exemplarisch voorbeeld van een integrale aanpak 

voor het ontwerp, bouw- een aanbestedingsproces. 

dit in 2016 opgeleverde iKC vormde een verrassing 

voor het schoolbestuur: zonder duurzaamheid in  

de aanbesteding te vragen, is iKC ulft een energie-

neutraal gebouw voor een vast budget, inclusief  

25 jaar onderhoud en energie. 

Ontwerp: Rau Architects

04  ikc de wijde wereld (uden)  
Speelleercentrum met innovatief huisvestingsconcept 

in een ruimtelijk, open en licht gebouw. het gebouw 

is georganiseerd rondom vijf verschillende vormen 

van ‘tijd’: onderwijs-, Sport-, wereld-, eigen- en 

etenstijd. 

Ontwerp: Bonnemayer Architecten

Foto: Petra Appelhof

05  ikc doeTinchem (doeTinchem)
bestaande organisaties transformeren in iKC 

doetinchem van een traditionele school naar een 

toekomstgerichte organisatie met verschillende  

diensten voor 0-12 jarigen. 

Ontwerp: RoosRos Architecten 

iNtegrale
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marco van zandwijk, (1975).
werkte als architect, project-
manager en adviseur voor 
diverse gemeenten en school-
besturen aan opgaven rondom 
het onderwijs. Sinds april 2012 
is hij werkzaam bij het landelijke 
kenniscentrum Stichting ruimte 
voor onderwijs en Kinderopvang 
(ruimte-oK). marco is auteur en 
initiator van de scholenbouw-
waaier (2011) en het kwaliteits-
kader huisvesting-basisonderwijs 
(2014).

auteur: marco van zandwijk

‘de vraag naar 

integrale kindvoor-

zieningen iS bijna 

niet te Stoppen. wie 

de kinderopvang en 

het onderwijS vanuit 

één organiSatie en 

één doorgaande lijn 

voor kinderen wenSt 

aan te bieden doet 

er goed aan niet de 

vierkante meterS 

maar de activiteiten 

centraal te Stellen 

in het ontwerp-

proceS. dit zal op 

den duur tot andere 

gebouwen leiden dan 

die wij nu kennen.’

nooT 
1) ruimte-ok.nl/actueel/huisvestings-

vraag-stukken-kindcentra-2020


