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Geluk op school

Onlangs is de Daaf Gelukschool in Haarlem feestelijk geopend. Architecten Suzanne Ellis en Ieke Koning 

(KoningEllis) tekenden voor de renovatie van het bestaande gebouw en de nieuwe uitbreiding aan de Albert 

Verweylaan. ‘De Daaf’ is een verrassend schoolgebouw geworden, waarin monument en nieuwbouw 

naadloos in elkaar overvloeien en de leerlingen zich echt thuis kunnen voelen.

Een frisse blik

De Daaf Gelukschool verzorgt onderwijs voor VMBO-leerlingen die meer aandacht, begeleiding en hulp 

nodig hebben, waaronder leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS). De school biedt 

onderwijs op maat en verzorgt lessen in kleine klassen van maximaal zestien leerlingen. Dit vraagt om een 

passend gebouw. Gekozen is voor renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw aan het 

Plesmanplein. Opdrachtgever Dunamare Onderwijsgroep week bij de opdracht af van gebaande paden. 

‘Veel schoolgebouwen lijken erg op elkaar. Voor de Daaf Gelukschool zijn we daarom bewust op zoek 

gegaan naar jonge architecten met frisse ideeën’, aldus Albert Strijker, voorzitter van het college van bestuur 

van opdrachtgever Dunamare. Na een prijsvraag tussen jonge architecten kwam KoningEllis overtuigend als 

winnaar uit de bus. 

Monumentale renovatie
Het ontwerp van Koning Ellis begon met goed luisteren. Niet alleen naar de opdrachtgever, maar ook naar de 

leerlingen, het team, de ouders en de buurt. Op de locatie troffen ze een prachtig gemeentelijk monument uit 

de jaren veertig aan, dat echter niet meer voldeed aan de huidige eisen en waarvan de logische structuur in 

de loop der jaren aan het zicht was onttrokken. Door het verwijderen van de latere inbouw en een 



zorgvuldige renovatie, wisten de architecten de helderheid van het oorspronkelijke gebouw weer terug te 

brengen. Om de monumentale uitstraling van het gebouw zoveel mogelijk in tact te laten, zijn de 

beeldbepalende stalen kozijnen gerenoveerd. Zo is de karakteristiek van het bestaande gebouw behouden, 

en tegelijkertijd het gebruik geoptimaliseerd.

Oud & nieuw

Suzanne Ellis: ‘Het monumentale schoolgebouw wordt gekenmerkt door een geometrie met haakse hoeken 

en rechte lijnen. Deze hebben we overgenomen in de nieuwbouw, die ook haaks op de locatie staat.  Door 

de ligging van de volumes van de gebouwen ontstaan er als vanzelfsprekend verschillende buitengebieden: 

een entreeplein, twee schoolpleinen en een besloten binnentuin tussen het  oude en nieuwe volume. De 

nieuwe en oude gebouwdelen zijn letterlijk aan elkaar gekoppeld door een glazen gang.’ 



Niet alleen in vorm, maar ook in uiterlijk is er in de nieuwbouw aansluiting gezocht met het bestaande, zonder 

het te kopiëren. Het kleurenpalet van de gevel en het dak van het bestaande gebouw, bruin-rood en 

grijspaars, komt in de nieuwbouw terug in eigentijdse materialen; verduurzaamd hout, aluminium en leisteen. 

Natuurlijk, onderhoudsvrij en levendig. Zo heeft het nieuwe bouwdeel een rustige en warme uitstraling 

gekregen, dat aansluit bij het bestaande maar toch een eigen karakter heeft. 



Oog voor detail

Een schoolgebouw kent in de regel een strak budget, en dat vraagt om efficiënt ontwerpen. De kozijnen in 

‘de Daaf’ hebben alle dezelfde breedtemaat en er zijn zoveel mogelijk standaardelementen gebruikt. 

Tegelijkertijd is ook grote aandacht besteed aan het detail. De kozijnen  zijn  verfijnd met een  extra  stijl,  die  

meewerkt  in  het  lijnenspel van de gevel. De verticale banden met de kozijnen onderbreken een horizontale 

leistenen band, zodat als het ware een vlechtwerk ontstaat. Het technisch tekenwerk ten behoeve van de 

uitvoering is niet uitbesteed, maar door Koning Ellis zelf uitgevoerd om de kwaliteit van het ontwerp te 

waarborgen en maximale controle te hebben tijdens de uitvoering.





Nieuwbouw
Hart van de school is de aula, waar de houten tribunetrap meteen in het oog springt. Het hout strekt zich als 

een loper voor de trap uit, en krult aan het einde omhoog tot een vanzelfsprekende omhulling van een meer 

intieme plek. Mede door het bovenlicht boven de trap is de aula licht en aangenaam. Dubbele deuren leiden 

naar een overloopruimte, die flexibel gebruikt kan worden. Aan het einde van de gang ligt een dubbele 

sportzaal.

Licht aan het einde van de gang
Voor de leerlingen van ‘de Daaf’ is het belangrijk dat de school een rustige, huiselijke sfeer heeft. Structuur, 

duidelijkheid, rust en geborgenheid waren dan ook belangrijke voorwaarden voor het ontwerp. De ruimtelijke 

opzet van de nieuwbouw zorgt ervoor dat er altijd licht is aan het einde van de gang, en het interieur is 

bewust prikkelarm gehouden. Ieke Koning: ‘Witte wanden en plafonds, in combinatie met een grijs 

gemêleerde vloer vormen een rustige basis. Voor de kozijnen, tribunetrap, vloer en plafond in de aula is 

blank eiken gebruikt. Een neutraal, natuurlijk en warm ogend materiaal. We hebben maar één uitgesproken 

kleur toegevoegd: grasgroen. Deze frisse kleur vormt een stijlvolle en eigentijdse combinatie met het eiken.’





Helder en fijnzinnig is het signatuur van de architecten. Om de school hebben zij ‘een strik’ gelegd, een 

horizontale band van leisteen. Voor de entree staat in grote, stalen letters ‘Daaf’. ‘Het gebouw is bescheiden 

en daar passen deze stoere letters goed bij. Geen schreeuwerig uithangbord, maar een stijlvol gebaar. 

Monica van den Hoven (directrice Daaf Gelukschool): ‘Wij zijn reuzetrots op onze ‘Daaf’. Het is een school 

die er mag wezen!’. 




