
VSO-SCHOOL VOOR VMBO “HET ROTSOORD”

UTRECHT



VMBO SCHOOL HET ROTSOORD BIEDT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN BEGELEI-

DING AAN JONGEREN MET EEN AUDITIEF EN/OF COMMUNICATIEVE BEPERKING: SLECHT-

HOREND (SH), DOOF (DF), ERNSTIGE SPRAAK- EN/OF TAALMOEILIJKHEDEN (ESM), VAAK 

IN COMBINATIE MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS).

Het ontwerpproces is intensief gestart met een 

“meeloop-dag” waarmee het ontwerpteam inzicht 

heeft gekregen in het functioneren van de school 

en deze bijzondere doelgroep.

In het ontwerp zijn bij elkaar horende lokalen 

gegroepeerd als kleine afzonderlijke ‘werelden’ die 

per doelgroep bescherming en overzicht bieden. 

Looplijnen zijn hierdoor kort en overzichtelijk. 

Door de transparante puien en bovenlichten is 

overal veel daglicht en dóórzicht aanwezig. 

Vanwege de specifieke leer- en gedragsproblema-

tiek van de leerlingen wordt in zeer kleine groepen 

lesgegeven. Om daarnaast individuele begeleiding 

mogelijk te maken, is een systeem van kleine  

nevenlokalen ontworpen. Middels een grote schuif-

pui kan de nevenruimte bij het leslokaal worden 

getrokken maar kan de ruimte ook afzonderlijk 

vanaf de gang worden benaderd.

Hierdoor kan individuele begeleiding aan de leer-

lingen dicht bij de groep worden aangeboden.

De werelden komen bij elkaar in de centrale hal. 

De hal biedt diversiteit doordat ze bestaat uit aan 

elkaar gekoppelde ruimten: de hoofdtrap, hal en 

sporthal werken samen als pauzeruimte, met een 

uitgiftepunt vanuit het aangrenzende kooklokaal.

Het gebouw is ontworpen volgens naar de uit-

gangspunten van de “frisse school”. De gebruikte 

materialen en gebouw-installaties zijn geselecteerd 

op duurzaamheid. De school wordt verwarmd en 

gekoeld op basis van een eigen WKO-installatie 

(warmte-koude-opslag in de bodem)

















 

 











De architect is gevraagd de buitenruimte 

(het schoolplein) mee te ontwerpen. Pauze-

activiteiten als voetballen en buiten, vormen 

een belangrijke uitlaatklep voor deze leerlingen. 

Het gebouw is daarom zo neergezet dat een 

zo groot mogelijke buitenruimte overbleef. Het 

buitenterrein is overzichtelijk en bevat naast de 

voetbalkooi een grote chill-plek met speciaal 

gemaakte buitenbanken.

De buitenzijde van het gebouw is robuust vorm-

gegeven in metselwerk met diepe negge en een 

bijzondere structuur die de frog van de steen 

laat zien. Het grote volume van de sporthal valt 

door haar positie en gevelbehandeling aan de 

buitenzijde nauwelijks op en vormt een zicht-

bare ‘verrassing’ na binnenkomst.

Het interieur met de betonnen plafonds en 

installaties in het zicht is enerzijds technisch en 

passend bij praktijkonderwijs. Anderzijds zorgt 

de lichtinval, de plastiek van het interieur-

ontwerp en toepassing van naturel hout voor 

een rustige, gebalanceerde sfeer. De visuele 

transparantie van de glazen binnenpuien wordt 

getemperd door mee-ontworpen glasfolies die 

méér of minder glas kunnen bedekken.
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•	 door alle ruimtes op een gelijkvormig stra-

mien uit te lijnen worden lokalen flexibel

•	 juiste keuze voorkomt ongunstige afmeting 

(hier nevenruimte te smal)

•	 gunstige afmeting nevenruimte

•	 reguliere afmeting praktijklokaal (VO)

•	 PvE kritisch bekijken samen met Kentalis

modulaire flexibele lokalen zijn gelijkvormig en 

hebben een voorspelbare indeling

Nevenruimte (wisselruimte) tussen twee lokalen. Let op de grote schuifpuien.

VMBO Lek en Linge (Van den Berg Architecten)

MODULAIRE OPBOUW





PROJECTINFORMATIE

Het Rostsoord VSO, Slotlaan 37, 3523 HB Utrecht 

Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis te Sint-Michielsgestel in samenwerking met Koninklijke 

Auris Groep te Gouda (na BT-fase toegevoegd als mede-gebruiker)

Programma: VSO VMBO school (cluster 2) met 11 praktijk- en 10 theorielokalen en 13 indivi-

duele neven-/behandelruimten (Praktijkroute en TL), dubbel uitgevoerde sportzaal met kleed-

ruimten, centrale ontmoetingsruimte, stafruimtes, totaal ca 150 leerlingen met een  

auditieve en/of communicatieve beperking: slechthorend (SH), doof (DF), ernstige spraak- 

en/of taalmoeilijkheden (ESM), vaak in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis 

(ASS). Volledige architectenopdracht inclusief werktekeningen en esthetische begeleiding bij 

de uitvoering, interieurontwerp, tuinontwerp

Ontwerp/architect: Van den Berg Architecten Houten BV, Het Spoor 100, 3994 AL Houten

Projectarchitect: Maarten Laout 

Projectmedewerkers: Marieke Blom , Marnix van Esch,  Martin Janssen, Jelle Schweigmann, 

Joel Vila

Advies constructie: Michiel Niens, IMD raadgevende ingenieurs, Rotterdam

Advies Installaties en klimaat: Willem-Jan van den Berk, Klictet Advies, Waalwijk

Advies bouwfysica: Pieter Schepman, ZRi, Den Haag

Hoofdaannemer: Peter Peters bv, Schaijk

W-installaties: Megens Installaties, Druten

E-installaties: RTP Elektrotechniek, Afferden 

Bruto vloeroppervlakte (BVO): ca 2.800 m2 

Gebruiksoppervlak (GO): ca 2.600 m2

Datum voorlopig ontwerp: januari 2012

Datum definitief ontwerp: juni 2012 

Datum aanvang bouw: 10 oktober 2013

Datum bouwkundige oplevering: mei 2015

Datum ingebruikname: augustus 2015

Bouwsom exclusief installaties: € 2.011.000,- excl btw

W-installaties: € 513.000,- excl btw

E-installaties: € 324.000,- excl btw

Bouwsom inclusief installaties:  € 2.848.000,- excl btw






