VISIE EN ONTWERP

Tekst Sibo Arbeek

STOERE UITSTRALING VOOR VSO THRIANTASCHOOL IN EMMEN

Volop faciliteiten in
compact gebouw
Kenmerkend voor het nieuwe schoolgebouw van VSO Thriantaschool is de stoere uitstraling,
veel licht, rust en vooral ook verbinding met elkaar. De praktijklokalen zijn dusdanig ingericht
dat leerlingen toe kunnen werken naar branchegerichte certificaten.

V

SO Thriantaschool biedt onderwijs aan ongeveer honderd zeer moeilijk lerende leerlingen
vanaf twaalf tot twintig jaar oud, die in een
straal van 30 kilometer rond de school wonen. Het
oude gebouw met meerdere noodlokalen, is een
afgekeurd schoolgebouw, was verouderd en de praktijklokalen waren niet optimaal ingericht. Het nieuwe
gebouw naast het stadion van FC Emmen voldoet

aan alle verwachtingen. Schooldomein tekent het
verhaal op van locatiedirecteur Sarah-Lotte Kartner,
teamleider Annet Aper en adviseur facilitaire zaken
en huisvesting Bert Arling van Openbaar Onderwijs
Emmen (OOE). Bert opent: “Er waren meerdere
locaties in beeld, maar we hebben al snel een
optie op deze plek aan de Velodrome genomen.
FC Emmen als buurman en belangrijker nog; alle
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vlnr: Sarah-Lotte Kartner, Bert Arling en Annet Aper

“Het gebouw
heeft een heldere
structuur zodat
kinderen weten
waar ze zijn en
waar ze naar
toe moeten”

expertise rond sportfaciliteiten en voortgezet
speciaal onderwijs ligt hier bij elkaar, zoals RENN4
en PRO Emmen. Sarah-Lotte knikt: “Dat is een fijne
bijkomstigheid, want dan is de drempel wat lager,
als leerlingen beter op een andere school passen.
De leerlingen mochten meedenken over een aansprekende persoon om het nieuwe gebouw te openen. Toen kwamen grote namen als Max Verstappen, Enzo Knol, maar ook een bekende voetballer
van FC Emmen stond op het wensenlijstje. Voetbal leeft
onder de doelgroep en een aantal leerlingen speelt
in het G-team van FC Emmen. Uiteindelijk heeft FC
Emmen speler Richairo Zivkovic, die mascotte SIBI
mee had genomen, het gebouw geopend.”
GEBOUW MET UITSTRALING
“In de voorbereiding hebben we ook andere vo en
vso scholen bezocht met de vraag waar we voor onze
doelgroep leerlingen de winst uit kunnen halen”,
vertelt Sarah-Lotte. “We wilden een gebouw met
de uitstraling van het voortgezet onderwijs. In ons
nieuwe gebouw kunnen we onze leerlingen alles

bieden om zich goed te ontwikkelen. We hebben
grote praktijkruimtes waardoor het mogelijk wordt
om branche-gecertificeerd onderwijs te geven. Zo is
er een grote keuken waarbij alles voorhanden is om
ze voor te bereiden om bijvoorbeeld in de horeca te
gaan werken. De nieuwe apparaten zijn ook gedempt,
waardoor de leerlingen minder prikkels krijgen.”
“Praktijkvorming is de kern van ons onderwijs”,
vervolgt Annet: “Onze leerlingen leren vaardigheden
in de ruime praktijklokalen voor koken, techniek en
de schoonmaak/was combinatie (swas). Ze hebben
ook een taak in het gebouw om het schoon te houden,
te zorgen dat de kantine en de trap schoon blijven.
Daarnaast hebben we een trainingslokaal (ZEDEMO),
waarbij maximaal zes leerlingen vakvaardigheden
trainen die belangrijk zijn voor de uitstroom richting arbeid of dagbesteding. Hier trainen leerlingen
bijvoorbeeld om met een lopende band te werken,
met twee handen tegelijk opdrachten uitvoeren en
ook nog op tijd. We bieden het vak Groen met een
eigen werkschuur buiten op het terrein. Leerlingen
leren snoeien, schoffelen, harken en gras maaien en
onderhouden het buitenterrein dat de komende tijd
nog verder ingericht wordt. Over alle elementen in de
school is er goed nagedacht in het belang van de ontwikkeling van onze leerling. Zo hebben we buiten een plek
om te chillen, om lekker te schommelen, te klimmen en
ook actief te bewegen op ons multifunctionele speelveld. Het zijn kinderen die regelmatig even moeten
ontladen en daarom hebben we gekozen voor deze
toestellen en plekken op het schoolplein.
SUPERTROTS
“Wanneer ze bij ons klaar zijn gaan de leerlingen
aan het werk, zoals naar de dagbesteding of naar
arbeidsmatige dagbesteding of arbeid”, vertelt
Sarah-Lotte, “tegenwoordig krijgen leerlingen een
erkend diploma of certificaat als ze van het speciaal voortgezet onderwijs af komen. Dat bestond
nog niet, maar vorig jaar zijn de eerste leerlingen
geslaagd en hebben een erkend diploma gekregen.
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Er bestaat sinds schooljaar 2021-2022 ook een
examencommissie, deze commissie bepaalt of de
kandidaat voldoet aan de gestelde landelijke norm;
zo moeten de examenkandidaten zichzelf ook presenteren. De leerlingen waren supertrots en voelden zich volwaardige leerlingen van het voortgezet
onderwijs. We hebben de examenuitreiking voor
het komend jaar zo dicht mogelijk bij de reguliere
diploma-uitreikingen gepland, zodat ze in dezelfde
weken ook de vlag uit kunnen hangen.”
PRIKKELARM
“Wij wilden verbinding in het gebouw en zicht
hebben op elkaar”, vertelt Sarah-Lotte, “overal vind
je doorkijkjes. We hebben drie stromen VSO leerlingen en voor de reguliere stroom is het belangrijk
dat lokalen inwisselbaar zijn, met een gelijke hoogte
van tafels, een vergelijkbare indeling vaste kasten en
meubilair en een goede demping; als de deur dicht
gaat hoor je niets meer. Je hoort geen digibord en
de akoestiek is erg goed. De oudste leerlingen zitten
boven. Die vinden het geweldig om de trap op te lopen
en boven overzicht te hebben. Dan ontdekken ze
weer wat nieuws en komen ze op die manier tot rust.
We willen onze leerlingen voorbereiden op hun nieuwe werkomgeving en daar hoort ook wat zelfstandigheid bij. In dit nieuwe gebouw is er daarom iets
minder zicht van een begeleider. We hadden nooit de
gelegenheid om leerlingen pauze te laten houden in
een kantine. Die hebben ze nu, waarbij onze personeelskamer naast de kantine ligt en we goed overzicht kunnen houden. Ook de verkeersruimtes doen
mee. Midden in de centrale ruimte hebben we een
ronde bank gezet, met in het midden een boom. En
we hebben speciale meubels waar kinderen heerlijk
prikkelarm kunnen werken of even kunnen bijkomen.
Het gebouw heeft een heldere structuur zodat kinderen weten waar ze zijn en waar ze naar toe moeten.
De lange trap met een mooie groene bedekking loopt
in een lijn door. Dat zijn de wandelpaden waarop de
kinderen zich moeten bewegen.”

DIFFUUS LICHT
Het ontwerp van de nieuwe school komt van
architectenbureau Maas Kristinsson Architecten,
die eerder ook al het kindcentrum in Emmerhout
ontwierp. Sarah-Lotte: “Het is een heel herkenbaar
gebouw geworden, met veel licht dat overal naar
binnen valt. Daan Josee is van diffuus licht, dat overal
verspreid in de school valt, zodat er geen donkere
punten zijn. Dat licht was een belangrijk uitgangspunt in ons programma van eisen. We hadden een
werkgroep die heeft meegedacht over de sfeer in het
gebouw. Het is sfeervol, compact en warm. Over alle
hoeken en naden is nagedacht. Alle kantoren hebben
als klaslokalen dezelfde inrichting. Grote ramen met
doorzichten. Door het gebouw ligt marmoleum en in
de kamers liggen mooie gemêleerde tapijttegels.”
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KENMERKENDE ENTREE
Het gebouw heeft een centrale en kenmerkend transparante entree, dat op een binnenplein uitkomt. Er is
geen brede tribunetrap, maar een elegante, gelaagde
trap, met groene bekleding die met een knik naar boven
leidt. Daarnaast zijn er de kenmerkende doorkijkjes,
waardoor ruimten via grote wanden met elkaar verbonden zijn. Overal is licht aanwezig, onder meer via
de grote dakramen. De kleuren zijn wit, gecombineerd
met accentkleuren en houten elementen. Opvallend is
ook de grote gymzaal, die van binnenuit bereikbaar is,
maar ook een eigen ingang kent. De buitengevel heeft
een mooie roodbruine baksteen met witte banden. De
school is gelaagd opgebouwd en heeft in het midden
een mooi dakterras. De glazen entree is goed zichtbaar en heeft een wit transparant overstek. Er staat
een nieuw, bijna energie-neutraal gebouw en het dak
ligt vol met zonnepanelen. Het is naast duurzaam ook
mooi. “Toen de eerste schooldag de voordeur open
ging zag je de kinderen met een glimlach naar binnen
lopen. Het is precies het gebouw geworden dat bij ze
past; stoer en tegelijk veilig”, besluit Sarah-Lotte.
Kijk voor meer informatie op www.ma-kr.nl.
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