TSAAMx
onderbouwing technische, ruimtelijke en funcrionorireir
kwoliteit schoolgebouw obs "de uilenbrink" qon de Melisseloor
I le Veghel
ln de onderstoonde teksl wordt ingegoon op de vorgende

onderwerpen:
Kind vriendelijkheid: omgeving, architectuur, de menselijke maat en

buitenruimte.
nctÍo neren onderwijsconce pt : R u i mte voor versch i I lende activite iten,
bin nen ru i mte en ru i mtelijk orga n isatorisch concept.
Dagelijkse gang van zaken: Logistieke kwaliteit, veiligheid en beheer en
Fu

exploitatie.
Multifunctioneelgebruik: Multifunctioneel gebruik en bruto - netto
verhouding.
Toekomstwaarde: Duurzaa mheid, flexibílíteit en bin nenklimaat
lnhoudelijk:
schoolgebouwen dienen een functie, namelijk het ondersteunen van
onderwijs. Een belangrijk criterium is daarom om het gebouw voldoende
ondersteuning geeft aan goed onderwijs in een onderwijsgebouw op maat, ln
de rapportage van ICS (2009) zijn een aantal criteria benoemd. Deze crjteria
hebben we gebruikt voor het opbouwen van dÍt betoog. Ten aanzien van het
huidige gebouw van de Uilenbrink kunnen de volgende zaken opgemerkt
worden:
De Uilenbrink is qua leerlingaantalgegroeid, om ruimte te geven aan al
deze kinderen is de schoolvier maal aangepast. Deze aanpassingen zíjn
gericht geweest op het realiseren van voldoende (onderwijs) vierkante
meters. Er is geen koppeling geweest met de visie op onderwijs.
Z Vanuit de huidige visie op onderwijs van de Uilenbrink en SAAM* is er in
het huidige gebouw onvoldoende ruimte voor werken in kleine
i nstru ctiegroepe n, ze lfsta nd ige we rken, gespre ksru i mten e n ru
i mte voor
expressieve vakken. Flexibel gebruik van ruimten is op dit moment niet
mogelijk.
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Z Vanuit de visie op het vormen van een brede maatschappelijke
voorziening is er onvoldoende ruimte voor het vormen van een
kindcentrum (ruimte voor opvang en andere partners van het
onderwijs). Hiermee is het in het huidige gebouw niet mogelijk om een

ontmoetingsplek in de wijk te creëren.
V Door de diverse aanbouwen is er een lappendeken ontstaan die voor
kinderen en collega's onvoldoende voorziet in een veilige en uitdagende
leeromgeving.
imtel ijk fu nctioneel :
Naast aansluiten bij de onderwijs- maatschappelijke visie is het ook van belang
dat een gebouw ruimtelijk c.q. functioneel voldoet. Ten aanzien van deze
criteria kan het volgende opgemerkt worden:
V De conditiemeting NEN 2767 laat zien dat er behoorlijke aanpassingen
nodig zijn in het huidige gebouw. Als voorbeeld is de laatste verbouwing

Ru

uitgevoerd met materiaal dat niet opnieuw te gebruiken is. Daarnaast
zijn er constructieve knelpunten die hergebruik van het gebouw in de
weg staan. Brandveiligheid van het gebouw is een knelpunt, dit hangt
samen met gebruikte materialen en de constructievorm. Als laatste is het
binnenklimaat niet op orde en zal verbetering daarvan vragen om stevige

Z

investeringen.
Waar we kijken naar buitenterrein constateren we dat de positionering
van het gebouw niet optimaal is. Dit levert verkeerstechnische
knelpunten op. Deze knelpunten zijn door een andere positionering van
het gebouw én door compact uitvoeren aanzienlijk te verbeteren. Dit

komt de overlast voor de buurt en de veiligheid van de kinderen ten
goede. Daarnaast kan hiermee een betere speelvoorziening voor de
kinderen gerealiseerd worden.
V Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente en van
SAAM*. We zijn dan ook trots dat wij één van de projecten zijn die van
uit het ministerie van BZK subsidie hebben gekregen voor gasloos maken
van dit gebouw. De huidige architectuur staat onze
duurzaamheidsambitie in de weg. Om te voldoen aan het kwaliteitskader
van de gemeente Meierijstad zal er meer compact (meerdere lagen,

dichter bijelkaar)gebouwd moeten worden en zalvoldaan moeten
worden aan (B)ENG eisen en frisse scholen klasse B'
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Sfeer en uitstraling:
Een laatste onderdeel van het afwegingskader is de sfeer en uitstraling van het
gebouw. Een herkenbare plek voor kinderen en een ontmoetingsplek in de

wijk.

Z

Sfeer en uitstraling vraagt een goede toegankelijke plek, een plek die
kinderen en andere betrokkenen welkorn heet. Door de huidige

positionering van het gebouw ligt de ingang'aan de achterkant' van het
gebouw. Dit komt het open karakter van en school/kindcentrum niet ten
goede.
Conclusie:
Alle elementen afwegende kunnen wij concluderen dat:
V Om te voldoen aan de toetsingscriteria kan het huidige gebouw niet
volstaan. Een combinatie van renovatie en nieuwbouw kan wel voldoen
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n de toetsingscriteria

Het huidige gebouw inhoudelijk niet meer voldoet aan de eisen aan
onderwijs en aan onze maatschappelijke opdracht. Een gedeeltelijke

nieuwbouw kan tegemoet komen aan de wens tot meer flexibiliteit.
nieuwbouw ruimte geeft om verkeerstechnísche
afwikkeling sterk te verbeteren.
De duurzaamheidseisen (gasloos) met het huidige gebouw niet te
realiseren zijn.
Een ontmoetingsplek in de wijk op een beter manier vorm gegeven kan
worden door renovatie van een deel van het gebouw en verder
nieuwbouw.

V Deze gedeeltelijke
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