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l\!ieuwboywVSO=sehool Het Rotsoord te Utreeht 

Ip f ï t i l m dii toch opwindend 
H o e z ie t e e n v e i l i g e n p r i k k e l a r m s c h o o l 

g e b o u w er u i t v o o r s c h o l i e r e n m e t g e 

h o o r - e n t a a l o n t w i k k e l i n g s p r o b l e m e n ? 

N ie t b i j z o n d e r a f w i j k e n d v a n a n d e r e 

s c h o o l g e b o u w e n , a l s d e o p d r a c h t g e v e r , 

d e a r c h i t e c t , d e a a n n e m e r e n h e t k o s -

t e n b u r e a u h e t s a m e n g o e d o p p a k k e n . 

Z ie H e t R o t s o o r d i n U t r e c h t v o o r e e n 

f raa i r e s u l t a a t . 

Tekst: Dirk Dubbeling 

Analyse: Huls Bouwkostenmanagement BV 

Het Rotsoord in de gemeente Utrecht, een school voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs, die Praktijkroute-, VMBO- en Havo-onderwijs 
aanbiedt aan jongeren met gehoor- of communicatieproblemen, is 
sinds kort samen met Auris College gevestigd in een nieuw ge
bouw. Het oude gebouw is gesloopt, en op een iets andere plek op 
het terrein is de nieuwbouw verrezen. Kentalis, een zorgorganisatie 
voor mensen met een beperking in horen of communiceren, met 
ongeveer twintig scholen voor speciaal onderwijs in heel Neder
land, trad op als bouwheer. 

Het Rotsoord heeft ongeveer honderdtwintig leerlingen, afkomstig 
uit de hele provincie Utrecht. Zij hebben problemen met spraak en 
taalontwikkeling of zijn slechthorend of doof, soms in combinatie 
met een autismespectrum-stoornis. Dat betekent dat ze soms min
der goed sociale contacten leggen en vaker last hebben van angst
problemen en woedeaanvallen. Kentalis en Auris begeleiden 
samen, met audiologen, logopedisten, psychologen, orthopedago
gen en maatschappelijk werkers de jongeren op school. 

Specifieke wensen 
"Om een eerste indrukte krijgen van een doorsnee schooldag op 
Het Rotsoord heb ik een dag doorgebracht tussen de leerlingen en 
de staf" vertelt Maarten Laout, architect van het nieuwe schoolge
bouw. "Vervolgens hebben we in de school een aantal workshops 
gehouden. Aan de docenten heb ik gevraagd wat zij noodzakelijk 
vinden voor de veiligheid op school. Ze wilden vooral overzicht, dui
delijkheid, veiligheid en veel daglicht in het gebouw. De gevels 
mochten stevig ogend metselwerk krijgen voor een stoere uitstra
ling en binnen wilden ze blauwe vloeren voor een rustgevende wer
king." 

Vanwege de leer- en gedragsproblemen van de leerlingen wordt les
gegeven in kleine groepjes. Laout: "Om daarnaast individuele bege
leiding te kunnen krijgen, bijvoorbeeld van een logopedist, heb ik 
een systeem van kleine nevenlokalen ontworpen. Door middel van 
een hefschuifpui voorzien van geluidwerend glas, kunnen deze 
ruimtes naar believen van de leslokalen worden gescheiden. Op die 
manier kunnen de leerlingen uit de les worden gehaald voor hun 

begeleiding en toch in een vertrouwde omgeving blijven. Al deze 
ruimtes zijn ook via de gang te bereiken. Dit flexibele concept viel 
bij de presentatie in goede aarde." 
Het gebouw telt elf onderwijslokalen voor theorie - elk met een ne
venruimte - en vijf lokalen voor praktijkgericht onderwijs. Daarnaast 
zijn er een receptie, personeelsruimte, spreekkamers, werkplekken, 
een magazijn, een dubbele gymzaal met kleed- en doucheruimtes 
en een fitnessruimte. 

"Ik heb in eerste instantie een concentrisch cluster aan lokalen ont
worpen dat in verbinding stond met een centrale hal. Dat heb ik ver
volgens in een plattegrond uitgewerkt. In het eerste ontwerp was de 
centrale ruimte geheel open. Het bestek was al klaar toen de ge
meente echter besloot dat Auris College ook in het gebouw kwam. 
Daardoor waren meer lokalen nodig en moest de open ruimte deels 
worden opgeofferd." 

Het grotere programma resulteerde ook in een uitbreiding van de 
verdieping, waardoor op de begane grond een overdekte buiten
ruimte ter hoogte van de entree ontstond. Deze overdekte ruimte 
markeert nu de entree en is verlevendigd met een V-vormige beton-
kolom. Nu is de school nog erg vol, maar de prognose is dat het 
aantal leerlingen en personeelsleden langzaam wat zal afnemen, 
omdat de leerlingen conform overheidsbeleid passend onderwijs 
zullen gaan krijgen op reguliere scholen. 

Bij elkaar horende lokalen zijn gegroepeerd als afzonderlijke gebie
den, zodat de looplijnen kort en overzichtelijk zijn. "Het oude ge
bouw had lange gangen en dat wilden we in de nieuwbouw 
vermijden. In de beleving van sommige leerlingen zijn lange, smalle 
gangen eng, zeker als ze andere groepjes leerlingen moeten passe
ren. De nieuwe indeling is daarom'ruim en overzichtelijk." 
Dankzij de transparante binnenpuien en daklichten is overal in het 
gebouw overzicht en daglicht aanwezig. 

In de centrale hal vind je de hoofdtrap en de ingang van de gym
zaal. De trap, de hal en hal en de gymzaal vormen samen de pauze
ruimte. "Voetballen en ravotten vormen in de pauzes een belang
rijke uitlaatklep. Het zijn energieke kinderen die hun energie kwijt 
moeten. Dat kan buiten, maar zeker ook binnen. De gemeente eiste 
tijdens de DO-fase een extra gymzaal en heeft het budget daarvoor 
en voor de kleedkamers verhoogd. De vloer van de gymzaal is ge-

Eilandplafonds voorkwamen hoge 

verdiepingshoogte 

schikt gemaakt voor gewone schoenen en is daardoor iets duurder 
geworden. De uitbreiding bleek goed van pas te komen toen Auris 
College er vlak voor de aanbestedingsfase bij kwam." 
Het schoolgebouw is zodanig op het terrein gesitueerd dat buiten 
ruimte ontstond voor een grote voetbalkooi. Verder staan er op het 
terrein door de aannemer gemaakte banken. Laout heeft het buiten-
meubilair samen met de aannemer ontworpen omdat aankoop van 
standaardmeubilair te duur was. "Voor deze banken had ik graag 
onbehandeld Europees hardhout gebruikt, maar het is helaas toch 
tropisch hout geworden. Er zijn in Nederland geen betaalbare vari
anten voor Europees FSC-hout voor onbehandelde toepassing bui
ten." 
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Projectarchitect IVIaarten Laout Hep een dag mee met de leerlingen en de staf. 

Stoere én warme materialen 
De leerlingen kunnen opgesloten raken in hun beperkingen en dat 
uit zich soms in frustraties en agressie. "Dat leidt wel eens tot 
'schade' aan het gebouw. Dat proces zie je ook in de geestelijke ge
zondheidszorg. Het heeft een negatieve uitwerking op de sfeer in 
het gebouw. Als architect kan je helpen voorkomen dat een gebouw 
steeds verder versobert door het zodanig te ontwerpen en aan te 
kleden dat agressie en vernielingen minder vat op krijgen." Zo koos 
Laout voor binnenkozijnen van onbehandeld hout. "Dat geeft een 
rustige, gebalanceerde sfeer en een prikkelarme omgeving. De ko
zijnen zijn van Europees eiken. Vuren en grenen vond ik te zacht en 
ik wilde evenmin tropisch hardhout. Het hout is gevingerlast, wat 
een warme tint geeft en stoer oogt. Leerlingen blijken trots en zui
nig te zijn op zo'n school. " 

De buitengevels van de school zijn robuust vormgegeven in metsel
werk met diepe neggen. Deze neggen zijn van een donkerder, iets 
duurdere steen. Ook de gymzaal is bekleed met de donkerder bak
steen. "Het grote volume van de sporthal valt door de locatie achter 
de school en dankzij de gemetselde gevel niet zo op. De stenen zijn 
op hun kant gezet, zodat je er dan minder van nodig hebt, wat de 
hogere kosten van de steen weer compenseerde." 
De aluminium kozijnen zijn duurder dan kunststof of houten kozij
nen, maar vergen daarentegen weinig onderhoud. "Zie het als een 
investering waar toekomstige besparingen tegenover staan." 

Installaties 
Het gebouw moest voldoen aan de eisen van Frisse Scholen, maar 
omdat de klassen in dit onderwijs minder dan de reguliere 25 tot 30 
leerlingen tellen, is minder energie voor de installaties nodig. Het 
centraal energiezuinig ventilatiesysteem is aangeschaft op basis 
van deze lage bezetting. "De gemeente wilde een scherpere EPC 
dan de norm. Dat heeft de kosten, maar ook het budget iets ver
hoogd." 

Frisse Scholen vereisen onder andere meer volume en dus hogere 
plafonds. "Ik wilde echter geen systeemplafonds in het gebouw. Dat 
zou hoger te plaatsen verdiepingsvloeren vereisen en de bouwkos
ten verhogen. Ik heb daarom eilandplafonds geïntroduceerd: met 
tussenruimtes aangebrachte verlaagde plafondpanelen die iets 

duurder waren dan een systeemplafond. Het betonnen ruwbouw-
plafond en de leidingen zijn in het zicht gelaten. De afstand tot het 
betonnen plafond is in dit geval de vereiste verdiepingshoogte, 
waardoor we zeker 30 cm bouwhoogte per verdieping hebben kun
nen besparen. De meer technische uitstraling van deze oplossing 
vind ik trouwens wel passend voor praktijkonderwijs." 
De school wordt verwarmd en gekoeld op basis van een warmte
pompsysteem metWarmte- Koudeopslag (WKO) als energiebron. 
Dit systeem wordt ondersteund met een kleine ketel. In ieder leslo
kaal zijn koeling, verwarming en ventilatie individueel regelbaar. 
Op het dak liggen fotovoltaïsche cellen. De opwekking en het ver
bruik zijn voor iedereen te zien op een paneel in de hal van het ge
bouw. 

Sturen op budget 
Per ontwerpfase is getoetst aan het budget met een externe calcula
tie. "Daaruit bleek dat we de bruto-nettoverhouding in het oog 
moesten houden en het ontwerp soms iets moesten verkleinen om 
binnen budget te blijven. Calculatie is slechts het inschatten wat de 
aannemer vraagt en daarom moet je ook de kostencalculatie laten 
toetsen. Ook voor de opdrachtgever is het goed dat er een second 
opinion is. Een calculatie kan nauwkeurig lijken, maar hoeft het niet 
te zijn wanneer er weinig of geen rekening gehouden is met speci
fieke wensen of voorwaarden. Deze school moest een prikkelarme 
en robuuste omgeving creëren, wat bijzondere eisen stelt aan bij
voorbeeld detaillering en wandopbouw. Hoe calculeer je dat? Door 
de architect uit te vragen en mee te denken over welk afwerkingsni
veau gewenst is en of dat haalbaar is met het gegeven budget. 
Scholen kunnen eenvoudig en goedkoop worden gebouwd, maar 
hoe zit het dan met slijtage? Zulke zaken moet een calculatiebureau 
met je kunnen doorspreken." 

Van den Berg Architecten 
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