
onderwijs over bijvoorbeeld het milieu kunnen 

krijgen. Want deze school legt niet alleen een accent 

bij het techniekonderwijs, maar wil ook een ‘groene’ 

school zijn. 

OPENHEID ALS BASIS
Iedere bezoeker die het gebouw binnenkomt, zal 

het opvallen dat het gebouw heel open is en veel 

binnenramen heeft. Tussen de lokalen en de ver-

werkingsruimtes bijvoorbeeld. En de wand van het 

trappenhuis. Op dit IKC is zicht op elkaars activitei-

ten. Kinderen voelen zich hierdoor onderdeel van een 

groter geheel en opgenomen in het collectief. Als een 

klas echter behoefte heeft aan concentratie, zoals bij 

een dictee, kan eenvoudig de grote glazen schuif-

deur worden dichtgedaan en is het lokaal een oase 

van rust. Aan deze plattegrond liggen in die zin veel 

onderwijskundige ideeën ten grondslag. In die opzet 

en de detaillering, soms zeer subtiel, komen ook de 

ervaring en expertise van Frencken Scholl Architecten 

tot uitdrukking.

SLIMME METER
IKC De Kindertuin is niet alleen wat betreft zorg- 

onderwijs-ontwikkelingsaanbod eigentijds ontwor-

pen, ook de energiehuishouding is het neusje van de 

zalm. Elk lokaal is voorzien van een eigen unit om 

het binnenklimaat te reguleren. De slimme meter 

in het lokaal is individueel regelbaar en reguleert 

Zoals zoveel naoorlogse wijken elders in 

Nederland, was ook in Maassluis de wijk 

Sluispolder-West toe aan een plan voor 

revitalisatie. Meer dan vijftig jaar nadat de eerste 

bewoners in de wijk gingen wonen, was de maat-

schappij wel veranderd. Daarom heeft de gemeente 

een plan laten opstellen met een masterplan voor 

Sluispolder-West en centrum. Het nieuwe Integrale 

Kindcentrum is het hart van de herontwikkeling 

van het gebied. Heel mooi ligt het gesitueerd bij het 

buurtpark, aan de centrale as door de buurt, waar-

aan ook andere sociale voorzieningen zoals een 

kerk zijn gelegen. Het is met de L-vormige platte-

grond georiënteerd op deze as. Op de plek waar 

voorheen woningen stonden, is in 2018 de nieuwe 

kindvoorziening gerealiseerd met een integraal 

aanbod op het gebied van dagopvang, peuter-

opvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang 

voor kinderen van nul tot dertien jaar. Kort gezegd 

organiseert het IKC het aanbod vanuit 1 missie,  

bijvoorbeeld het licht, het CO2 gehalte in de lucht, en 

de temperatuur. Maar de lokalen hebben ook gewoon 

te openen ramen, zodat de beleving van de beheers-

baarheid van het binnenklimaat optimaal is. Een 

groot deel van de energiehuishouding is ook opgelost 

in de gevel en het dak van het gebouw, de constructie. 

Die ‘schil’, zoals dat heet, is relatief dik zodat het ge-

bouw als constructie goed geïsoleerd is. En op het dak 

liggen natuurlijk de zonnepanelen. Die zorgen ervoor 

dat in de zomer het gebouw geen stroom afneemt 

maar volledig zelfvoorzienend kan functio neren. Zo 

kunnen kinderen zelf zien dat de zorgvuldige omgang 

met het milieu onderdeel is van hun school. De 

school ligt dus niet alleen aan een groene zone, het is 

ook een ‘groene’ school.

Kijk voor meer informatie op frenckenscholl.nl. 

1 visie en 1 organisatie. En dat gedurende 52 weken 

per jaar. De sfeer in het gebouw moet dan wel 

naadloos aansluiten bij deze doelen. Daarin slaagt 

De Kindertuin volledig.

DOORLOPENDE LEERLIJNEN
Vanwege het IKC-karakter ligt bij De Kindertuin 

de focus op integraliteit: de integraliteit van door-

gaande leerlijnen, doorgaande zorg en doorgaande 

ontwikkelingslijn. De architectuur heeft daarom een 

even robuuste als fijnmazige structuur die daar-

aan tegemoet komt. Met bijvoorbeeld ruimte voor 

zorgcoördinator in de school, een kamer voor de 

intern begeleider, een lokaal met mogelijkheid extra 

techniekonderwijs te geven. De plattegrond van de 

begane grond is georganiseerd rond een centraal hart 

waaromheen de belangrijkste functies voor de klein-

ste kinderen liggen en functies die gebonden zijn aan 

de directe toegang tot buitenruimte. Rond de aula 

liggen kleutergroepen, speellokaal, technieklokaal, 

BSO, teamkamer en directievertrekken en een vleugel 

voor het kinderdagverblijf. Er heerst een gezellige 

levendigheid. 

EIGENTIJDSE LOKAALCLUSTERS 
De onder- en bovenbouw van de school en de sport-

zaal liggen relatief rustiger, op de eerste en tweede 

verdieping. Hier is de mix van gebruikersgroepen 

minder divers dan op de begane grond. De stam-

groepruimtes zijn gegroepeerd in lokaalclusters die 

de moderne visie volledig ondersteunt. Rondom het 

plein voor zelfstandig werken liggen steeds vier  

lokalen en een ruimte die gebruikt kan worden 

voor meer individuele begeleiding (IB ruimte) of als 

spreekkamer. Die liggen heel dicht en haast vanzelf-

sprekend bij de groepsruimtes, om niet een afstand 

of stigma te creëren maar juist vertrouwdheid en 

nabijheid. Het leerplein heeft een groot raam naar 

het speelplein. De verborgen parel van het onderwijs 

bevindt zich verassend genoeg op het dak. Daar is in 

een beschut gelegen daktuin een intieme buitenles-

plaats gecreëerd, waar bij mooi weer kleine groepen 

Met het Integraal Kindcentrum heeft de wijk Sluispolder-West in Maassluis een nieuw hart 
gekregen. Het gebouw is de essentiële schakel in de revitalisering van de wijk. De zorgvuldig 
ontworpen architectuur komt volledig tegemoet aan de eigentijdse wensen van een kindcentrum  
dat integrale opvang, zorg en onderwijs aanbiedt aan kinderen van nul tot dertien jaar. 

Tekst Dolf Broekhuizen

Nieuw centrum  
wijkvernieuwing

“Op het dak 
is in een be
schut gelegen 
daktuin een 
intieme  
buiten
lesplaats 
gecreëerd”
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