
Op uitnodiging van architect Daan Josee sprak 

Schooldomein met directeur-bestuurder 

Martin van Veelen van Stichting Delta De 

Bilt en bovenschools directeur Karin Brascamp. 

Karin was vanaf het begin tot de oplevering samen 

met haar collega Douwe Bilder als duo directie  

betrokken. Daan trapt af: “Ik weet nog goed hoe 

ons eerste contact op 26 november 2013 verliep. 

Het voormalige gebouw uit de jaren ’50 was zwaar 

verouderd en inmiddels veel te klein, waardoor er 

ook een noodlokaal in gebruik was. Ik mocht als één 

van de vijf overgebleven bureaus presenteren en 

was direct onder de indruk van jullie uitgesproken 

onderwijsvisie.” “En je won glansrijk”, lacht Martin, 

“met als resultaat dit prachtige thuis voor onze 230 

kinderen, 30 peuters en gemiddeld 60 leerlingen 

die van de BSO IKC De Regenboog van Stichting 

Kinderopvang De Bilt gebruik maken. Karin over de 

Begin juni werd het Integraal Kind Centrum (IKC) De Regenboog in De Bilt opgeleverd, dat onderdak 
biedt aan een algemeen christelijke basisschool, de buitenschoolse opvang, een peutergroep en 
een sportzaal met eigen ingang, die ook verhuurd wordt aan lokale (sport)verenigingen. Het is een 
responsief en adaptief gebouw dat de belichaming is van een heldere visie.

Tekst Sibo Arbeek

IKC De Regenboog 
faciliteert de lerende 
organisatie

SYMFONIE VAN SCHUIVENDE WANDEN
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je en bewaak je de koers. Het is geen stip op de  

horizon maar een weg die je afgaat. Voor de lange  

termijn is het iets dat groeit en kan ontstaan.”  

Daan: “In het ontwerp heb ik ruimte gecreëerd voor 

innovaties die er de komende jaren aankomen.”  

GEBOUW ALS LICHAAM
Martin vult aan: “We zijn 15 jaar geleden met De 

Regenboog gestart en dan is het mooi om te zien 

hoe het nu tot een prachtig integraal kindcentrum is 

uitgegroeid. We hebben samen met Stichting Kinder-

opvang De Bilt zelf in meer meters geïnvesteerd om 

grotere klassen en een duurzaam gebouw te maken. 

We hebben nu een gebouw waar een diversiteit aan 

leervormen mogelijk is.” Daan: “Een lerende organi-

satie vraagt een lerend gebouw. Ik noem het daarom 

ook een ontdekkingsdoosje dat de verwondering 

van de kinderen aanwakkert. Het gebouw is als een 

lichaam waarbij alle onderdelen bij het leren betrok-

ken zijn. Vanuit die gedrevenheid ontwerp ik ook en 

al sparrend met Martin, Karin en Douwe ontvouwde 

het ontwerp zich als een bloem. Met zijn symfonie 

van schuivende wanden is het adaptief en responsief. 

Het ontwerp is een L-vorm met in de oksel ruimte 

voor ontmoeting. Daar vind je het theater, waar ook 

de interactie met de wijk plaats vindt. Rechts ligt de 

gymzaal, terwijl links op de begane grond de ruimten 

voor de groepen 1, 2 en 3 en de peutergroepen liggen 

en op de verdieping de lokalen en leerpleinen voor 

de hogere groepen. Zo zijn ruimten voor lichaam en 

geest op een natuurlijke manier verbonden en is er 

veel vrije ruimte voor intersubjectieve ontmoeting. 

Omdat het een ruimtelijk gebouw is worden alle 

zintuigen aangesproken; het oog is gevoelig voor 

relaties en het oor voor afleiding. Het is een feest 

voor het oog met een galerij onder een lichtstraat, 
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visie: “De Regenboog is een vreedzame school en 

van daaruit werken we aan het ontwikkelen van  

sociale competenties en democratisch burger-

schap. Inmiddels werken wij als bovenschoolse 

directie met de opdracht het gedachtengoed van 

de lerende organisatie verder te implementeren. 

De kern is dat je samen met het team nadenkt wat 

het doel is dat je met kinderen wilt bereiken en hoe 

je dat het beste kunt bereiken. In het proces naar 

dit nieuwe kindcentrum hebben we samen met het 

team van Stichting Kinderopvang De Bilt een  

pedagogische visie ontwikkeld, vanuit de intentie 

om de nieuwe speel- en leeromgeving zoveel  

mogelijk samen te gebruiken.” 

DE KOERS BEPALEN
“We hebben nagedacht over de vraag op welk moment 

van de dag de kinderen met welke activiteiten bezig 

zijn en wat dat voor de ruimtes betekent”, legt Karin 

uit. “We vinden het belangrijk dat kinderen zelf ver-

antwoordelijkheid leren nemen en een goed gebouw 

ondersteunt het leren en ontwikkelen van kinderen. 

Neem als voorbeeld spelling; dat kun je prima organi-

seren met een klassikale instructie, terwijl een vak 

als wereldoriëntatie een hele andere leeromgeving 

mogelijk maakt. Je moet kinderen wel leren hoe ze op 

een leerplein kunnen leren en werken. Dat gaat niet 

vanzelf. Goede huisvesting faciliteert het ontdekken, 

onderzoeken en samen nieuwe kennis opdoen. Het 

gebouw van Daan biedt die mogelijkheden, omdat het 

ontwerp en de inrichting onze visie ondersteunen.” 

Martin knikt: “Als schoolleider inspireer en faciliteer 

VISIE EN ONTWERP 
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naar het lokaal, maar dit gebouw kenmerkt zich door 

ruimte. Glazen wanden, grote schuifdeuren en een 

lichtstraat over de gehele lengte van het dak zorgen 

niet alleen voor transparantie, maar ook voor een 

optimale daglichttoetreding. De lichtstraat is gereali-

seerd boven de omloop en direct naast de vide met 

grote tribunetrap.” 

AANSCHOUWELIJKE DUURZAAMHEID
“Als opdrachtgever moet je duurzaam denken, want 

onze planeet is belangrijker dan een extra investe-

ring,” legt Martin uit;  “zo hebben we gekeken welke 

elementen we uit het oude gebouw konden her-

gebruiken en zijn de meeste materialen herbruikbaar. 

Daarnaast is het gebouw meer dan energieneutraal, 

met een warmtepomp en 200 zonnepanelen. Door de 

perfecte isolatie van de schil kan dit pand zelfs rest-

energie leveren voor de wijk. Elke dag zien onze kin-

deren op een paneel bij de ingang wat we verbruiken 

en opleveren.” Daan: “Ik noem dat aanschouwelijke 

en interactieve duurzaamheid, waarbij het gebouw 

een plek is waar je van alles kunt ontdekken en leren. 

Zo maakt het gebouw maximaal gebruik van de aarde 

en de zon. Hier ligt een aardwarmte installatie met 

lussen tot 150 meter diep in de bodem, waardoor je 

geen thermische uitstoot hebt. De ventilatie is door 

de hoge kwaliteit van de filters coronaproof; de lucht 

wordt al heel vroeg gefilterd. Daardoor is dit ook een 

extreem gezond schoolgebouw. Een duurzaam ge-

bouw moet daarom ook een gezond gebouw zijn.” 

Kijk voor meer informatie op www.kristinssonarchitecten.nl.

een schoolbibliotheek die grenst aan een grote huis-

kamer. De trap vormt samen met de hal de centrale 

ontmoetingsplaats van de school. Hier komt alles 

samen. In een open gebouw voor een lerende orga-

nisatie is het geluid de achillespees. Om de overgang 

tussen gymzaal en leerdomein en de centrale ruimte 

met de tribune en trap te markeren hebben we op 

de grenzen de toiletten met garderobe en lockers 

geplaatst. Die zorgen voor een akoestische scheiding 

waardoor het een open structuur is gebleven met in 

feite drie concentrische cirkels die in elkaar grijpen; 

het binnenkomen, de informele ontmoeting en de 

concentratie.”

ADAPTIEF GEBOUW
“Het is een inbouwpakket van steen, glas, staal en 

beton”, legt Daan uit; “de deuren en glazen panelen 

zijn volledig los te schroeven en op een andere plaats 

weer neer te zetten. We hebben één maat schuifdeur-

kozijn en één maat draaideurkozijn. Wanneer je 

intern wilt veranderen is het enige dat je moet doen 

een klein stukje glas bestellen. Het interieur van de 

leerpleinen is herplaatsbaar. In feite het toppunt van 

circulariteit, waarbij het gebouw zelf een materialen-

bank is voor toekomstige aanpassingen. De trap is 

ook een tribune die kan worden gebruikt tijdens 

uitvoeringen en bijeenkomsten. Vanaf de balustrade 

kun je naar de grote hal kijken waar het straks bruist 

als de kinderen het gebouw in bezit nemen. Door de 

grote glazen wanden is er overal in het gebouw veel 

licht. Er zijn nauwelijks gangen in het gebouw. In 

klassieke schoolgebouwen loop je door de gangen 

“Zo zijn 
ruimten voor 
lichaam en 
geest op een 
natuurlijke 
manier ver-
bonden en is 
er veel 
vrije ruimte 
voor inter-
subjectieve 
ontmoeting”


