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situering

de kleuterschool en basisschool ten Berge bevindt zich 
buiten het dorpscentrum van Berlare, op een groen ter-
rein geflankeerd door een bos en een woonwijk. de school 
vormt een versnipperd geheel van los verspreide klasloka-
len tussen groen en speelplaatsen. de huidige paviljoen-
tjes van klassen, refter en sanitair zijn benepen, verouderd, 
en in slechte staat. ook bij de beoogde nieuwe oppervlaktes blijkt er een tekort aan ruimte te zijn, het eerste studentenwerk 
start met een rationele analyse van het bouwprogramma. het toont hoe de bouwoppervlakte kan minimaliseren. 

de huidige situatie van willekeurig verspreide paviljoenen zet de studenten er toe aan manieren te zoeken die de schoolsite 
structuur geven. de twee studentenprojecten doen dit aan de hand van het schakelen en bundelen van functies. 
het eerste project stelt deze structurering voor zowel op schaal van de omgeving als op schaal van de individuele klassen, 
en werkt volgens verschillende clusters en subclusters. het toepassen van dit schakelen op niveau van de klassen laat toe 
het ontwerp verder uit te werken door in te spelen op de nieuwe onderwijsmethodes. 
het tweede project wil de omgeving op de school betrekken en de school een duidelijk plek in haar omgeving geven. het 
structureren van de schoolsite gebeurt hier via een semi-publieke speelstraat.

de school stelt zich op als een milieubewuste en groene school. de directie vertaalt dit in de eerste plaats naar een behoud 
van het landelijk karakter van de school, met een éénlagig schoolgebouw. dit staat echter haaks op een bredere visie van 
duurzaam bouwen, waar ook andere aspecten zoals compactheid en polyvalentie van belang zijn als men milieubewust 
wil bouwen. Beide ontwerpen spelen echter in op de visie van de directie, en leggen compact bouwen naast zich neer. het 
eerste ontwerp onderzoekt wel een duurzaam gebruik van ruimte in het polyvalent gebruik ervan. het ontwerp neemt de 
gemeenschappelijke functies op in een breder gebruik. sportzaal en refter worden hierbij omgevormd tot eventuele gemeen-
telijke infrastructuur. 
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de analyse start met een berekening van de benodigde oppervlaktes voor de school tegenover de gevraagde oppervlaktes. 
Vanuit de conclusie dat er méér bebouwbare oppervlakte nodig is dan gevraagd, wordt er verder gezocht naar overlappingen 
en groeperingen van functies om de gevraagde oppervlakte niet te overschrijden. een tweede berekening herberekent de 
benodigde oppervlaktes via clustering, en een derde berekening 
optimaliseert dit resultaat door het schuiven en samenvoegen 
van verschillende clusters. op deze manier komt er een maximum 
aan circulatieruimte vrij, die kan worden ingezet om ook buiten 
de klassen te kunnen leren (fig.1). een multimediaruimte wordt 
zo gekoppeld aan de circulatie, en wordt op zijn beurt overdekte 
speelruimte. ook bergruimte en de nodige ruimte voor naschoolse 
opvang wordt bij de circulatie voorzien, om zo polyvalent gebruik te stimuleren. de studenten hebben de krappe opgegeven 
oppervlaktes niet simpelweg naast zich neer gelegd. Ze worden de inzet van een onderzoek naar multifunctioneel, toekomst-
gericht gebruik van schoolruimtes. 
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CLUSTERS



studio open school  ten Berge Berlare 4

ECONOMISCH
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Vanuit de onderzochte economische clustering van de analyse wordt het nieuwe school-
gebouw opgedeeld in vier functies: kleuteronderwijs, lagere school, administratie met 
directie, en gemeenschappelijke functies zoals refter en sportzaal. Via hoofd- en ne-
vencirculatieassen wordt de school met gekaderde zichten en toegangen betrokken 
op haar omgeving: het achterliggend bos en de naastliggende woonwijk. Binnenin de 
school wordt verder structuur gegeven door de klassen te groeperen per graad om de 
kinderen te begeleiden bij hun leerproces. de kleine eenheden geven aanleiding tot maximale circulatieruimtes, die mee bij 
het leerproces ingezet kunnen worden. het groeperen van hoofdfuncties en subfuncties geeft zo een duidelijke plaats aan 
de kinderen binnen de school (fig.2-5). 

OntWerP
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om de kinderen een duidelijke plaats binnen de school te geven, worden de 
verschillende klassen per graad gegroepeerd. de klassen kunnen twee aan 
twee met elkaar verbonden worden, en één grote ruimte vormen. lesgeven kan 
op deze manier variëren van een klassieke opstelling over werken in groepjes 
tot samenwerken. de klassen worden gezien als introverte ruimtes, die per 
graad een meer open karakter krijgen. de klassen van de lagere graden kijken 
uit op een omsloten patio, en kunnen bovendien aan deze buitenruimte ge-
schakeld worden. de andere klassen grenzen aan de speelplaats en hebben 
zicht op het achterliggende bos. Zij kunnen zich de brede circulatiegangen toe-eigenen. op deze manier vergroten de klassen 
niet alleen hun werkoppervlakte, het openbreken van de begrenzing van de vier klasmuren stimuleert ook andere werk- en 
leermethodes (fig.6). Bij het kleuterblok kunnen drie of vier klassen tot één grote ruimte gegroepeerd worden. de scheiding 
tussen gang en klas is hierbij een volle, gesloten wand, die via in- en uitstulpingen kleine speelhoeken vormt langs haar 
beide zijden. op deze manier wordt ook de brede gang opnieuw ingezet als polyvalente speelruimte (fig.7).

Het verbinden van 
klassen stimuleert 
andere werk- en 
leermethodes

fiG.6

fiG.7



studio open school  ten Berge Berlare 7

tussen de cluster met de gemeenschappelijke functies en de ver-
schillende schoolfuncties wordt een straat getrokken die deze func-
ties afzondert van de school en ze op de buurt betrekt (fig.8). de 
sportzaal en de refters voor de kleuterschool en de lagere school 
worden opgevat als buurtruimte, en kunnen afzonderlijk van de 
school gebruikt worden. Met wanden die zich kunnen openvouwen 

tussen refters en sportzaal en tussen refters en straat kan dit gebouw evolueren van verschillende uitbreidbare ruimtes 
met zichten en verbindingen naar elkaar, tot één grote, polyvalente ruimte, met een waaier van mogelijkheden (fig.9).

fiG.8
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het project start met een (her)interpretatie van het programma van eisen voor de school, en hoe dit programma wordt toege-
past bij een klassieke benadering van een school. in de volgende stappen vormen klassen kleine clusters, en worden gemeen-
schappelijke ruimtes maximaal benut. een verdere groepering en schakeling vormt 
één speelstraat en twee scholen (fig.1-2). deze speelstraat vormt de structurerende 
ruggengraat tussen de kleuterschool en de basisschool. Ze wordt opgevat als publieke 
ruimte, en geeft toegang tot zowel de private klasruimtes en administratieve ruimtes, 
als de meer publieke, collectieve functies. de speelstraat kan echter op verschillende 
plaatsen afgesloten worden, waardoor ze zich in meerdere of mindere mate van haar publieke functie verwijdert, en waardoor 
ze ook de graad van publiekheid van de collectieve functies bepaalt (fig.3).
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fiG.4 fiG.5

de speelstraat tussen kleuterschool en basisschool verbindt het nieuwe plein aan de voorzijde met het groene achterge-
bied. parallel, tussen school en bos, wordt een aftakking voor fietsers voorzien. Vanuit de naastgelegen woonwijk wordt een 
straat verlengd tot aan het schoolgebouw. het stratennetwerk wordt op deze manier doorgezet, en verbindt de school op 

verscheidene manieren met zijn omgeving (fig.4). deze assen structureren de 
verschillende schoolfuncties: kleuterklassen, klassen voor de lagere school, 
directie, crèche en naschoolse opvang, sportzaal en refters (fig.5). er ontstaat 
een hiërarchie tussen de verschillende toegangen en circulatieassen, die de 
organisatie en het uitzicht van de binnenstraat bepalen. Zo zal zich niet ver 

van de wegverbinding met de woonwijk een wachtplaats voor de bus situeren, en worden de twee refters teruggetrokken om 
halverwege de speelstraat een plein te creëren. dit plein betekent op zijn beurt de grens met het meest private deel met klas-
sen (fig.6).

OntWerP
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