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Brede School RKBS 
Andreas Voorhout
opdrachtgever (prijsvraag)
Sophia Stichting

totaaloppervlakte BVO
1405 m²

taakstellend bouwbudget, incl buitenterrein
(excl. BTW)
€ 1.800.000,-

jaartal ontwerp
2013   
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Functie van het gebouw
Het gebouw zal onderdak geven aan een basisschool met kinderdagverblijf,  
peuterspeelzaal en BSO. Daarnaast biedt het gebouw in het kader van  
multifunctioneel gebruik ruimte en faciliteiten voor diverse gebruikers, zoals; 
toneel- en musicalvereniging, schaakvereniging, zangkoor, het faciliteren van 
wijkoverleg, etc.

Kenmerken van het gebouw
Het gebouw is ontworpen op basis van een heldere en compacte 
gebouwstructuur. De aula is de centrale ruimte in het geheel. Vanuit deze 
ruimte zijn alle overige funcies herkenbaar en goed zichtbaar. Mede hierdoor 
is het gebouw veilig en uitdagend voor de leerlingen. In en om het gebouw 
zijn diverse ‘duurzame’ ingrepen zichtbaar gemaakt voor de gebruikers. Zoals 
transparante PV-cellen, een groendak, zuinige installatietechniek, etc. Hiemee 

vervult het gebouw ook een educatieve rol. 

Binnen het gebouw is veel aandacht geschonken aan geïntegreerd meubilair. 
Slimme kastenwanden met dubbelgebruik, garderobes uit het zicht, vitrinekast 
als identiteitsdrager en een bibliotheek met zicht op de installatietechniek.       

Rol STOL architecten
STOL architecten is voor deze prijsvraag gevraagd haar visie op het plan te 
schetsen. In dit proces lag het zwaartepunt van de opgave in de vertaling 
van het PVE naar een gebouwontwerp. We hebben ons daartoe goed laten 
voorlichten door de school en haar gebruikers. Dit heeft geresulteerd in een 
zeer gewaardeerd plan, waarmee we, met een gering verschil, als 2de zijn 
beoordeeld. 
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plattegronden en impressies

plattegrond begane grond

entree bibliotheek kastenwand

plattegrond verdieping
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gevels

noordoost gevel

zuidwest gevel

zuidoost gevel

noordwest gevel
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impressies

overzicht begane grond overzicht verdieping overzicht dak
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duurzaamheid, installatie en materialisatie

Prijsvraag R.K. basisschool Andreas in Voorhout, presentatie 26 maart 2013

Ratio gevel/oppervlak is 0,514
Percentage gevelopeningen in geveloppervlak is 30%

de school en het gebouw
- duurzaamheid
- installatie

compact gebouw

solartube (natuurlijke 
verlichting in lokaal)

voldoende hoogte voor 
decentrale luchtafzuiging 
CO2-gestuurd conform 
Frissescholen klasse B

in- en uitblaasroosters 
geïntegreerd in de gevel

licht uit ‘t Noorden

licht uit ‘t Noorden

3.20m

3.20m

LED-verlichting
met sensor

extensief 
groendak

daklichten voor natuurlijk licht 
in de aula, in combinatie met 
semi-transparante PV-cellen 
(stroomopwekking)

de oriëntatie van het dak 
en  de helling is ideaal 
voor het  toepassen van 
zonnepanelen

geïsoleerd
dak met 
RC = 6

ruimtes voor de kleinste
kinderen op de zon

lage temperatuur
vloerverwarming

installatieruimte centraal, inpandig, met
eventueel roosters naar het dak of de gevel

9 meter nok

Prijsvraag R.K. basisschool Andreas in Voorhout, presentatie 26 maart 2013

de school en het gebouw
- uitstraling
- materiaalgebruik

eventueel invloed schoolkinderen in stenen

gevelsteen bepaald in grote mate de uitstraling van het gebouw. Een 
kwalitatief goede en ‘warme’ steen is hier het uitgangspunt.

de keuze voor een extensief vegetatiedak maakt duurzaamheid zicht-
baar. Het heeft een positieve bijdrage aan het verlagen van de CO2 in 
de lucht, het ontlast het riool door geringere afgifte van regenwater, het 
beschermt de dakbedekking, het heeft een positieve bijdrage op de koel-
last. 

semi-transparante PV cellen blokkeren het warme zonlicht tot 85% maar 
geven wel daglicht in de onderliggende ruimte.
Naast schone elektriciteitsopwekking maakt het duurzaamheid zichtbaar 
voor de schoolkinderen.
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