
studio open school  emmausinstituut aalter 1

situering

de scholen van het emmaüsinstituut liggen verspreid over twee 
campussen. Ze kenmerken zich door een amalgaam van gebou-
wen en bouwfases. door de slechte bouwfysische toestand van 
de gebouwen op de technische campus en door vernieuwingen 
op het vlak van onderwijsbeleid opteert de directie voor een 
integratie van AsO, tsO en BsO op één campus. de hoofdcam-
pus bestaat uit twee gescheiden speelplaatsen en gebouwen 
volgens leeftijd van de leerlingen: een middenschool (lagere 
graad) en een bovenbouw (tweede en derde graad).

de verschillende studentenwerken erkennen zeer duidelijk de nood aan eenheid en structuur op de site. dit komt naar voor 
in de analyses van het tweede en derde project. het tweede project analyseert de site op schaal van de gemeente, het der-
de project zoemt in op de nood aan samenhang en visie voor de campus met eenduidige toegankelijkheid en circulatie. 

in ontwerpfase komt meermaals de multidisciplinaire inzet van de school naar voor: een school die verschillende onderwijs-
types en externe activiteiten bundelt. de eerste studentengroep herformuleert de school als een educatief dorp in plaats 
van een school als leerfabriek. het tweede en derde ontwerp herstructureren de schoolsite met een activiteitenzone die 
toegankelijk is voor leerlingen en externe gebruikers. dit leidt tot een brede school met een duidelijke plaats in het gemeen-
schapsleven. het derde ontwerp benadrukt hierbij het groeperen van de verschillende gebouwen en speelplaatsen volgens 
gescheiden leeftijdsgroepen. 

het belang van universal Design, het ontwerpen van bruikbare gebouwen voor iedereen, wordt uitdrukkelijk verwerkt bij de 
eerste groep studenten. hun inzet leverde hen meteen ook een prijs op van de architectuurwedstrijd georganiseerd door het 
Vlaamse gelijkekansenbeleid.

ook het emmaüsinstituut zelf is zeer participatief in het studio open schoolproject.
tijdens hun opendeurdag werden de studenten van sint-lucas Gent uitgenodigd hun project tentoon te stellen om de ouders, 
leerkrachten en leerlingen voor te bereiden op het toekomstige bouwproces. deze tentoonstelling werd gekoppeld aan een 
publieksprijs, waar ongeveer 1500 bezoekers aan deelnamen. de publieksprijs werd toegekend aan het tweede project. 
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met het samenvoegen van de technische afdeling met het aso en tso willen de studenten een flexibele leeromgeving cre-
eren. hierbij ontstaat zoveel mogelijk sociale interactie tussen studenten, docenten, administratie en de gemeente zelf. de 
school is geen leerfabriek, maar een educatief dorp. door het slopen van de sporthallen ontstaat er één grote ruimte tus-

sen de twee vleugels van de school. deze vlakte wordt tot op ondergronds niveau 
doorgetrokken als buitencirculatie met centraal een patio. op het gelijkvloerse 
niveau worden zes volumes over één bouwlaag aangebouwd aan de bestaande 
gebouwen (fig.1). tussen de verschillende volumes worden loopbruggen voorzien. 

alle specifieke vaklokalen worden uit de bestaande gebouwen onttrokken en krijgen een 
plek in de nieuwe volumes. de bestaande gebouwen worden gebruikt voor alle klaslo-
kalen. de daken van de nieuwe volumes worden ingericht als speelplaatsen. Ze hebben 
een verschillende ondergrond, zoals een groendak of een harde ondergrond (fig.2). 
doordat de huidige schoolgebouwen twee verdiepingen hoog zijn hebben de speelplaatsen nog steeds een omsloten karak-
ter. de vijf nieuwe blokken zijn geënt op de bestaande bebouwing en bevatten elk een ‘specialiteit’: een blok met ateliers en 
administratie, multimediablok, een klassenblok met polyvalente ruimte en refter, een sporthal en een wetenschapsblok. de 
gebouwen hebben een optimale relatie met de omgeving en met de bestaande bebouwing. Zo ligt het administratieve blok 
aan de ingang van de school, en wordt het auditorium gekoppeld aan het oude klooster als een open leercentrum. elk blok 
heeft ook een eigen karakter: de ateliers hebben bijvoorbeeld grote ramen als uitstalraam naar hun medeleerlingen, en de 
‘poly-refter’ heeft een flexibele glazen gevel die de patio bij de refter kan betrekken. (fig.3-4). 
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fiG.1

door het opsplitsen van het volume onstaat een zone voor de ateliers en administratie (1), een volume gekoppeld aan het 
oude klooster voor het multimediagebeuren (2), een klassenblok met polyvalente ruimte en refter (3), een sporthal (4) en 
een wetenschapsblok (5). in het midden heb je een grote patio (6) die licht brengt tot op niveau -1.

fiG.2
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fiG.3

fiG.4

de studenten gaan uitgebreid in op het ontwikkelen van een school volgens de principes van universal design. de school moet 
bruikbaar zijn voor iedereen, met een grote verscheidenheid in leerlingen, externe gebruikers, leeftijd, motorische of zintuiglijke 
capaciteiten. de hoofdingang van de school is vormgegeven als een hellend vlak dat ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk 
is, en alle niveaus zijn via liften bereikbaar. ook deuropeningen, gangen en klassen zijn ruim ontworpen voor rolstoelgebrui-
kers. dit maakt het gebouw voor een brede doelgroep van externe gebruikers toegankelijk. de school kenmerkt zich door een 
eenvoudig en intuïtief gebruik door bijvoorbeeld de uitspringende inkompartij van het secretariaat en de kleurtoekenning per 
volume voor oriëntering. loopbruggen zorgen voor beperkte verplaatsingen tussen de verschillende gebouwen en zijn net als 
de balustrades veilig ontworpen. de klaslokalen en ateliers kenmerken zich tenslotte door een flexibele opstelling naar op-
pervlaktegebruik. hun specifieke ligging vergemakkelijkt leveringen en extern gebruik. 
met hun inzet voor het integreren van deze principes in hun denken en ontwerpen wonnen de studenten bovendien de archi-
tectuurwedstrijd georganiseerd door het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.
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de studenten voeren een analyse naar de stedelijke omgeving van de school. 
typerend aan aalter is haar ligging langs de expresweg naar Knokke. de ge-
meente organiseert zich hoofdzakelijk parallel aan deze baan. de woonwij-
ken van aalter situeren zich in en rond het centrum waar ook de schoolsite 
zich bevindt. de meeste culturele voorzieningen bevinden zich in het cen-
trum, net buiten het centrum bevindt zich een uitgebreid sportpark (fig.1). 
de studenten beschouwen de schoolsite als een knooppunt binnen het centrum. de site geeft de aanzet om doorsteken 
te maken in dit parallelle stratenpatroon van de gemeente (fig.2). door de fysieke opdeling van de twee scholen voor de 
lagere graad en de hogere graden heeft de schoolsite deze aanzet in zich. de site mist echter een duidelijke schooltoegang 
en een gezicht voor de school (fig.3).

AnAlYse

PrOJeCt 2
Tom Ternoot - Maarten Gielen - Sebastiaan De Mey

Een knooppunt 
binnen het centrum 
van de gemeente

fiG.1

fiG.2



studio open school  emmausinstituut aalter 5

fiG.3

fiG.4

het samenbrengen van de twee scholencampussen op één terrein zorgt voor een overkoepeling van ongeveer 1200 leerlin-
gen uit alle humaniora-afdelingen. de campus wordt een belangrijk referentie- en knooppunt binnen het centrum van aalter. 
dit belang wordt nog onderstreept doordat ook externe groepen van de campus gebruik maken. de studenten leggen een 
nieuw raster op het terrein dat op schaal is van het centrum van de gemeente. het nieuwe raster waardeert de achter-

gelegen kerkwegel op tot een volwaardige door-
gang en creëert eenduidige toegangsassen over 
het hele terrein van de school. centraal op de 
campus komt een nieuwe zone waar alle gemeen-
schappelijke activiteiten –zowel op schaal van de 
school als van de gemeente- kunnen plaatsvin-
den (fig.4). deze zone is geen barrière, maar een 

raakvlak tussen aso, tso en Bso. naast de gemeenschappelijke activiteiten worden ook de technische ateliers in dit 
gedeelte ondergebracht (fig.5-6). om de centrale toegang van de site te benadrukken, hebben de twee kopse zijden van de 
nieuwe zone een hoger gebouw gekregen dat optreedt als baken en gezicht voor de omgeving (fig.7).

Een centrale zone waarin alle 
gemeenschappelijke activiteiten 
kunnen plaatsvinden

OntwerP
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fiG.5
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de huidige site kenmerkt zich door een scheiding van de gebouwen van de lagere graad en de hogere graden. de twee grote 
speelplaatsen spelen daarin een grote rol: ze zijn opgesplitst per leeftijd en zijn zeer ruim, waardoor ze uitwijkmogelijkheden 
bieden om conflicten tussen verschillende leerlingengroepen uit de 
weg te gaan. het cohabiteren van deze verschillende groepen leer-
lingen, zoals de gemengde lagere graad, het aso-tso en het tso-
Bso moet meegaan met de inclusiegedachte van het onderwijs. de 
huidige scheiding tussen de twee leeftijdsgroepen en de historische 
aangroei van gebouwen heeft er echter voor gezorgd dat er geen 
samenhang is tussen de verschillende gebouwen op de site (fig.1).  
de toegangen en de circulatie zijn daardoor onduidelijk (fig.2). de school heeft nood aan een masterplan dat terug eenheid 
en duidelijkheid brengt op de site, zonder dat de onderverdeling volgens leeftijd moet sneuvelen.
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Vanuit het opgegeven programma ontwerpen de studenten een organigram dat 
de toekomstige situatie weergeeft: relaties, dubbelgebruik en extern gebruik 
worden er in opgenomen (fig.3). de studenten brengen eenheid en structuur 
volgens de logica van de site. het integreren van de technische afdeling bij 
de hogere graden aso-tso betekent hier niet dat de site naar onderwijstype 
geherstructureerd wordt. aso, tso en Bso worden samengevoegd volgens de 
gedachte van inclusief onderwijs. het criterium is de leeftijd. de opdeling in twee zones met speelplaatsen en klasgebouwen 
volgens leeftijdsgroepen blijft behouden en beide zones worden verder verdicht (fig.4). de studenten schenken specifieke 
aandacht aan de ontmoetingsruimtes zoals pc-lokalen en speelplaatsen die aan de verschillende leefwerelden binnen de 
leeftijdsgroep van de hogere graden moet tegemoetkomen (fig.5). 

OntwerP
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de gemeenschappelijke functies in de centrale middenzone, 
deels bestaand en deels nieuwbouw, vormen na schooluren 
een wijkcentrum voor andere activiteiten (fig.6). dit leidt tot 
een brede school met een duidelijke plaats in het gemeen-
schapsleven. de studenten ontwikkelen verschillende sche-
ma’s die het gebruik en de toegangen voor onder andere de 

muziekacademie, de basketbalclub, het volwassenenonderwijs of een fuif toelichten (fig.7). Functies zoals een cafetaria en 
sporthallen worden zo multidisciplinair mogelijk voorgesteld. de studenten houden bovendien rekening met de principes van 
universal design, zodat de school effectief voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk zou zijn (fig.8).

Een brede school met een 
duidelijke plaats in het 
gemeenschapsleven
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fiG.8


