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Kleur (1) 
 
Het nieuwe gebouw 
van het 4e Gymnasium 
is in alle opzichten een 
blikvanger. 
Eén van de manieren 
waarop dat tot stand 
wordt gebracht is door 
middel van kleur: faal, 
grijs en pastel zijn uit 
den boze; felle, primai-
re kleuren zijn het pa-
rool! Bijvoorbeeld de 
combinatie (donker) 
blauw + 
oranje. 
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Kleur (2) 
 
Ook de kleurencombinatie van het 
“oude” gebouw van het 4e Gymnasium 
(geel aan de binnenzijde en oranje/rood 
aan de buitenzijde) voldoet goed aan 
het ideaalbeeld van het “veelkleurige 
gymnasium”. 
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I – Externe uitstraling:  
ruimtelijke eisen aan de locatie 
 
Belangrijk uitgangspunt is dat het 4e Gymnasium zich beweegt binnen 
het speelveld van zelfstandige gymnasia. Ouders en leerlingen stellen 
specifieke eisen aan het schoolgebouw van een zelfstandig gymnasi-
um – niet alleen qua faciliteiten, maar vooral qua locatie en uitstra-
ling: zelfstandig, monumentaal, met buitenruimte. 
 
a) een zelfstandige uitstraling 
Hoofdpunt is de uitstraling van het 4e Gymnasium als een zelfstandige 
school, een eigenzinnige gemeenschap met een eigen dynamiek. Naar 
binnen is de sfeer beschermd en beschut: gericht op veiligheid en ge-
borgenheid; de school is een kleine leer- en leef-gemeenschap waarin 
gelijkgestemden elkaar “opzoeken” en “ontmoeten” (zie hieronder bij 
II). Naar buiten is de school onafhankelijk, eigenwijs en zelfstandig. 
Het wezen van de gymnasiast – een onafhankelijk denker die zich van 
anderen wil onderscheiden en wil excelleren op alle terreinen – komt 
ook tot uitdrukking in het schoolgebouw: dat is beeldbepalend, anders 
dan andere gebouwen, blinkt uit, valt op, springt eruit! 
 
b) een monumentale uitstraling 
Het nieuwe gebouw van het 4e Gymnasium heeft een monumentale 
uitstraling. Het gebouw representeert trots en degelijkheid; het kwali-
teitskeurmerk van een zelfstandig gymnasium keert terug in het ge-
bouw. Bij veel gymnasia komt dat monumentale karakter tot uitdruk-
king in een imposante entree, hoge plafonds, een klokkentoren of in 
andere beeldbepalende elementen. Maar er zijn ook andere mogelijk-
heden: “monumentaal” is niet identiek aan “ouderwets”. De term 
“klassiek” is intrinsiek verbonden met een gymnasium, maar kan ook 

de vorm aannemen van een spectaculair, revolutionair, modern ge-
bouw waarin klassieke elementen op verrassende wijze terugkeren: 
zo’n spectaculair, modern, maar ook “robuust” gebouw is onze droom! 
 
c) buitenruimte 
Buitenruimte is hèt unique selling point waarmee het 4e Gymnasium 
zich sinds zijn oprichting heeft onderscheiden, met name ten opzichte 
van de andere gymnasia in Amsterdam. Vanwege onze concurrentie-
positie is het dan ook van groot belang dat buitenruimte (zowel voor 
sportieve als voor recreatieve doeleinden) in herkenbare vorm en in 
ruime mate terugkeert op de nieuwe locatie van het 4e Gymnasium. 
 
 

II – Interne uitstraling: 
ruimtelijke eisen aan de binnenruimte 
 
Belangrijk uitgangspunt is dat het 4e Gymnasium één gemeenschap 
vormt. ‘Gemeenschap’… dat betekent dat leerlingen, docenten en me-
dewerkers meer gezamenlijk hebben dan alleen de inhoud van hun 
vaklessen. Er is veel aandacht voor een schoolleven, voor buiten-
schoolse activiteiten, projecten, themaweken etc. Er bestaat veel con-
tact tussen leerlingen van verschillende klassen, ook buiten de eigen 
jaarlaag, en de afstand tussen leerlingen, leraren en schoolleiding is 
gering. Er heerst een informele sfeer, bijna huiskamerachtig, waarbij 
het gewoon is dat leerlingen docenten tutoyeren en iedereen elkaar 
respectvol bejegent. 
 ‘Eén gemeenschap’… dat wil zeggen ongedeeld. Alle 
leerlingen hebben hetzelfde niveau, volgen hetzelfde curri-
culum en krijgen hetzelfde (buitenschoolse) programma 
voorgeschoteld. Zo’n school stelt specifieke eisen aan het 
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gebouw en zijn uitstraling: een ontmoetingsplek, met een heldere, 
transparante structuur en onderverdeeld in onderwijsclusters. 
 
a) ontmoetingsplek 
Naar buiten is de uitstraling van het 4e Gymnasium eigenwijs en zelf-
standig (zie hierboven bij I). Naar binnen is de sfeer beschermd en 
beschut: gericht op veiligheid en geborgenheid; de school is een klei-
ne leer- en leefgemeenschap waarin gelijkgestemden elkaar 
“opzoeken” en “ontmoeten”. 
 Zo’n “ontmoetingsplek” kan bijvoorbeeld goed worden verwezen-
lijkt in een hofstructuur, waarbij gangen in een carré rondom één (of 
meer) grote open ruimten lopen. Deze ruimte kan overdekt zijn, waar-
bij een atrium ontstaat dat dienst doet als dorpsplein. Deze ruimte kan 
ook open zijn, zodat een binnen-buitenruimte ontstaat: een court die 
vooral zomers het verband van het onderwijs met de buitenwereld 
legt. In beide gevallen is de licht- en zoninval een belangrijk aan-
dachtspunt. Mogelijk kan ook een mengvorm worden gerealiseerd: 
een centraal dorpsplein dat deels overdekt en deels open is. 
 
b) overzichtelijke structuur en transparantie 
Dorpsplein, binnenhof (atrium of court) en rondlopende gangen dra-
gen bij aan de school als ontmoetingsplek. Een andere voorwaarde 
voor contact is transparantie. 
 De hoofdstructuur van het schoolgebouw is helder en overzichte-
lijk. De zichtlijnen zijn ononderbroken en binnen het gebouw is het 
makkelijk om je te oriënteren: bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 
een markant markeringspunt dat vanuit veel posities zichtbaar is of 
door het gebruik van een aparte hoofdkleur per verdieping. Deze 
overzichtelijke hoofdstructuur laat een andere voorwaarde voor ont-

moeting onverlet: namelijk de aanwezigheid van knusse/gezellige nis-
jes, hoekjes of erkertjes waar mensen elkaar juist kunnen ontmoeten 
zónder dat iedereen het meteen ziet… 
 Ook tussen de verschillende ruimten in het gebouw heerst letterlijk 
“overzicht”: door veelvuldig glasgebruik ontstaat een verbinding tus-
sen binnen en buiten, maar ook tussen lokalen en gang, tussen staf-
kamers en gang en tussen de recreatieruimten van leerlingen 
(kantine) en medewerkers (personeelskamer). 
 
c) vleugels/clusters 
De school is één gemeenschap, dat wil zeggen dat een strikte compar-
timentering van leerlingstromen – bijvoorbeeld in afdelingen, teams, 
of onder-/bovenbouw – niet gewenst is. Leerlingen zullen zich dage-
lijks vele malen van de ene kant naar de andere kant van het gebouw 
moeten verplaatsen; waarbij letterlijk iedereen iedereen “ontmoet” 
(met uitzondering van de eersteklassers, die hun onderwijs groten-
deels in eigen stamlokalen krijgen). Dit principe stelt eisen aan het 
schoolgebouw, waarbij een langgerekte gangenstructuur niet wense-
lijk is; evenmin als een groot aantal bouwlagen. 
 Hoewel het schoolgebouw dus niet verdeeld wordt naar groepen 
leerlingen, kan wel een inhoudelijke verdeling worden aangebracht. In 
het ruimteprogramma worden “vleugels” of “clusters” onderscheiden: 
een alfa- (taal), bèta- (exact), gamma- (maatschappij), kappa- (kunst) 
en sigma- (sport) cluster. 
 Net als de school als geheel, bestaan er ook binnen de clusters 
centrale ontmoetingsplekken: bijvoorbeeld de mediatheek als hart van 
het alfa- en gammacluster, het laboratorium als hart van het bètaclus-
ter of een reeks lokalen met een gemeenschappelijke open 
ruimte, te gebruiken als studiehoek voor leerlingen. 
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III – Ruimten & functies: 
eisen aan verschillende ruimten 
 
Hieronder wordt een aantal specifieke gebieden beschreven: 
 
a) centrale ontmoetingsplek(ken): aula, kantine, theater 
In de ambitie voor de nieuwbouw van het 4e Gymnasium is “het 
dorpsplein” het uitgangspunt voor de centrale ruimten: een inspireren-
de omgeving die ontmoeting en interactie bevordert: openheid voor 
bezoekers, interne en externe communicatie; maar ook veiligheid en 
geborgenheid, eigenheid en sociale cohesie. 
 De architect wordt uitgenodigd om een centrale ruimte (aula of 
dorpsplein) te creëren van in totaal ruim 750 m2, die zowel ruim en 
overzichtelijk is, als gezellig en multifunctioneel. Idealiter wordt deze 
centrale ruimte op zeer verschillende wijze gebruikt: 
• als overblijfruimte voor maximaal 800 leerlingen (kantine), goed 

overzichtelijk i.v.m. surveillance en tegelijkertijd gezellig, met 
knusse hoekjes; 

• als gehoorzaal voor grote gezelschappen (Open Dag, diploma-
uitreiking) met 400 stoelen (aula); 

• als instructieruimte voor één jaarlaag (projecten, LOB, filmfestival, 
debat) met 150 stoelen, terwijl de rest van het gebouw gebruikt 
kan worden door andere leerlingen: afsluitbaar als aparte zaal; 

• als muziek-/theaterzaal met een professionele uitstraling, tribunes, 
kleedruimten, regiehok, opslag, belichting (op trussen met vertica-
le lift), een vast plek voor een vleugelpiano (klein podium?), een 
groot projectiescherm en geluidsinstallatie, met aparte toiletten, 
apart af te sluiten t.b.v. verhuur (theater); liefst schakelbaar met 
aula, maar ook zelfstandig te gebruiken; 

• evt. als tuin/binnenplaats: door een deel niet te overdekken (?). 

 
b) decentrale ontmoetingsplekken: lokalenclusters & studie-
hoeken 
Er bestaat de wens om telkens clusters van 3, 4 of 5 lokalen te situe-
ren rondom een gemeenschappelijke studiehoek voor leerlingen (zie 
Plaatsing van de lokalen, p. 42). Op die manier worden diverse ont-
moetingsplekken gecreëerd binnen de onderwijsclusters (alfa, bèta, 
gamma, kappa en sigma). De architect wordt uitgenodigd om met een 
creatieve oplossing te komen: een mogelijke inspiratie om dergelijke 
“ontmoetingsplekken” te creëren is te vinden op het St. Ignatius-
gymnasium, waar individuele lokalen d.m.v. een glazen schuifwand 
kunnen worden verbreed met de gang en een cluster lokalen rondom 
een centrale studieruimte kunnen worden gebruikt als een “agora”. 
 
c) entree: visitekaartje én veiligheidsslot 
De hoofdentree van het gebouw dient zowel uitnodigend en aantrek-
kelijk te zijn als praktisch en functioneel: 
• leerlingen en medewerkers ervaren de entree als een vriendelijk 

welkom; 
• leerlingen kunnen snel de aula/kantine en hun kluisje bereiken; 
• docenten kunnen snel de docentenkamer en de reproruimte berei-

ken; 
• externe gasten worden als vanzelf naar de conciërgerie geleid; 
• leerlingen die te laat komen (na 8.30 uur) kunnen slechts op één 

manier de school binnen komen (andere in- en uitgangen zijn niet 
te gebruiken als sluiproute), namelijk dóór de ruimte van de  
conciërge heen. 

De architect wordt uitgenodigd om een creatieve oplossing 
te verzinnen voor deze hybride functies. Sommige scholen 
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hebben een brede entree (naar een hal en via klapdeuren naar de  
aula), maar een deel van de entree kan om 8.30 uur worden gesloten, 
waarna slechts een smalle gang kan worden gebruikt die door de  
conciërgerie heen leidt (zie bijvoorbeeld het Marcanti of het MCO). 
Verdere aandachtspunten rond de entree van het gebouw: 
• in de directe omgeving van de entree bevinden zich, naast de  

conciërgerie… 
◊ de ruimte van de dagwacht (tevens plek voor postvakjes voor 

80 docenten en opvangplek voor 2 uitgestuurde leerlingen; bij 
voorkeur met de conciërgerie verbonden via een tussendeur); 

◊ de ruimte voor een absentiemedewerker (eventueel ook in te 
zetten als spreekkamer); 

◊ de ruimte van de roostermaker; 
◊ de kluisjes van de leerlingen (of centraal in de fietsenkelder); 

• we willen voorkomen dat bezoekers de conciërgerie binnen komen 
tot aan de bureaus door gebruik van een balie of halve deur; 

• we willen graag ergens in het gebouw (of: op verschillende plek-
ken) de functie van het schoolbord uit onze beide vorige gebou-
wen terugkrijgen: ergens in de centrale hal of entree; wellicht ook 
rondom het uitgiftepunt van de kantine. 

 
d) docentenruimten: afgeschermd én centrum van de school-
gemeenschap 
De ruimte voor docenten bestaat uit verschillende onderdelen, met 
een oppervlakte van in totaal zo’n 250 m2: 
• docentenkamer, inclusief garderobe, kluisjes en keukentje 

(pantry) voor ca. 35 personen; 
• docentenwerkruimte voor ca. 25 personen; 
• de reproruimte (met afzuiging), geschikt voor twee kopieer-

apparaten; 

• grote vergaderzaal, te gebruiken als werkruimte of voor sectie-, 
mentoren- en rapportvergaderingen (onderbouw) tot 15 perso-
nen; 

• kleedruimte/douche, geschikt voor 4 personen (indien dat handi-
ger is, mag deze ruimte ook gesitueerd worden nabij de perso-
neelsfietsenstalling). 

Opdracht aan de architect is om deze ruimten op een organische wijze 
in elkaars verlengde te situeren; een mogelijke inspiratiebron is de 
wijze waarop verschillende functies op het Barlæus Gymnasium zijn 
geplaatst: een lounge in het midden, ter linkerzijde de werkplekken, 
ter rechterzijde een vergaderruimte, aan de achterzijde een keukentje, 
toiletten en garderobe. Anderzijds is het de wens de docentenkamer 
(de lounge, níet de werkruimten) te verbinden met de overblijfruimten 
van de leerlingen, bijvoorbeeld door gebruik van een (deels) glazen 
wand. 
 
e) stafruimten en administratie: werkkamers ‘midden in de 
school’ 
De kamers van de functionarissen van het 4e Gymnasium dienen mid-
den in de school te worden gesitueerd: dus centraal in de school en 
juist níet op een rustige afgelegen plek (m.u.v. de “zorgkamer”). De 
wens is om de kamers te verspreiden over de clusters, vleugels en 
verdiepingen van het schoolgebouw, om zo maximale betrokkenheid 
bij het onderwijs en toezicht op de leerlingen tot stand te brengen. 
 Anderzijds dienen de stafkamers, de administratie, de spreekka-
mers etc. voldoende rustig gesitueerd te zijn dat hier een ouder kan 
worden ontvangen, een vergadering kan worden gehouden of gecon-
centreerd kan worden gewerkt. De architect wordt uitgeno-
digd om de werkkamers zodanig te situeren dat aan beide 
doelstellingen kan worden voldaan: 
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• de rectorskamer, beide afdelingsleiderskamers en decanenkamer 
zijn verdeeld over het gebouw; ieder met toezichtfunctie op een 
deel van de school; één van de AL-kamers nabij de stamlokalen; 

• de rectorskamer en de administratie zijn naast elkaar gelegen: 
centraal in de school – ‘in de loop’ van zowel leerlingen als mede-
werkers, met uitzicht op centrale ruimten van de school 
(bijvoorbeeld op de aula, op de entree of op het schoolplein), met 
elkaar verbonden door een tussendeur (denk aan geluidsisolatie); 

• de administratie is uitgerust met een kleine pantry (mogelijk gele-
gen tussen administratie en rectorskamer: zie bijv. het Sint  
Ignatiusgymnasium); 

• aan de andere zijde van de rectorskamer is deze verbonden met 
de (kleine) vergaderzaal, ook te bereiken vanaf de gang en dus te 
gebruiken door anderen (denk aan geluidsisolatie van de tussen-
deur); 

• de administratie is uitgerust met een aparte opslag-/archiefruimte 
(mogelijk aan de andere zijde van de administratie, verbonden 
met een tussendeur, of gecombineerd met de pantry); 

• de decanenkamer is gesitueerd in de nabijheid van de media-
theek; 

• de “zorgkamer” en de boekenfondskamer mogen beide in een 
(rustige) uithoek van het gebouw worden gesitueerd, maar moe-
ten wel goed bereikbaar zijn voor leerlingen. 

 
f) mediatheek: hart van de school 
Op een centrale plek in de school (de middelste bouwlaag?) is de me-
diatheek gepositioneerd. Dit is de plek waar leerlingen zelfstandig 
werken; waar ze boeken, DVD’s en andere leermiddelen lenen, maar 
ook camera’s en computerapparatuur; waar ze huiswerk maken, prin-

ten en kopiëren, een decanengesprek voeren, groepswerk verrichten 
etc. Aan de mediatheek gekoppeld zitten de decanenkamer, de ruimte 
van systeembeheer, het filmlokaal en de zelfstandige filmmontage-
ruimte; te samen een gebied van ruim 300 m2. 
 
MEDIATHEEK 
• in totaal: 60 computerwerkplekken (30 computers; 2 leerlingen 

per computer) met afscherming tussen de werkplekken; 
• waarvan 20 computerwerkplekken (10 computers) in een 

(afgeschermde?) stiltehoek; 
• rustige leeshoek met 6 zitjes in de buurt van — of afgeschermd 

door de (jeugd-)literatuurkasten (in de stiltehoek?); 
• tafels: een grote 8-persoons vergadertafel, twee ronde 4-persoons 

en vijf kleine 2-persoons werktafels; 
• lage kasten in het midden, hoge kasten langs de zijkant; 
• twee balies: één centrale voor boekenuitleen voor 2 personen incl. 

computer, één hoge naast kamer systeembeheer voor hardware; 
beide met kastruimte voor uitleenmateriaal zoals camera’s, statie-
ven, dvd-boxen, luisterboeken etc.; 

• vloer extra ondersteund i.v.m. zware belasting van boekenkasten; 
• nabij zowel de mediatheek als de ruimte systeembeheerder: geza-

menlijke opslagruimte. 
 
SYSTEEMBEHEER/MONTAGERUIMTE 
• een gezamenlijke ruimte voor systeembeheer/werkplekbeheer én 

voor leerlingen die films willen monteren; 
• aansluitend aan (met een tussendeur verbonden met) de media-

theek; 
• maar ook vanaf de gang zelfstandig te bereiken; 
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• nabij de decentrale balie voor uitgifte van hardware; 
• met ruime werkplekken en afsluitbare kasten voor 2 systeembe-

heerders; 
• met 5 computers voor elk 2 leerlingen (afscherming tussen de 

werkplekken). 
 
FILMLOKAAL 
• aansluitend aan (met een tussendeur verbonden met) de media-

theek (denk aan geluidsisolatie van de tussendeur); 
• maar ook vanaf de gang zelfstandig te bereiken; 
• dit ruime lokaal is zo ingericht dat er zowel klassikaal les gegeven 

kan worden als individueel gewerkt op de computer. Het lokaal 
heeft een klassikale opstelling met een smartboard. Krukjes i.p.v. 
stoelen zorgen voor flexibele inrichting; 

• langs de muren staan tafels met 15 stand alone computers voor 
elk 2 leerlingen (afscherming tussen de werkplekken). 

 
g) BiNaS-vleugel: brandpunt van exacte wetenschap 
De BiNaS-vleugel, in totaal zo’n 400 m2, moet de uitstraling hebben 
van een wetenschappelijk laboratorium: een plek waar je experimen-
ten kunt meemaken, maar waar je ook zelf proefjes kunt doen; een 
plek waar natuur-, schei-, sterrenkunde en biologie samen komen. 
 De vleugel bestaat uit een centraal laboratorium, twee grote prac-
ticumruimten, twee theorielokalen en een TOA-voorbereidingsruimte. 
Vanwege de zuurkasten en afzuiging ligt een positionering op de 
hoogste verdieping van het gebouw voor de hand. 
 Idealiter zijn de lokalen, met name de practicumruimten, schakel-
baar met het centraal gelegen laboratorium, zodat de drie ruimten 
apart kunnen worden gebruikt (lab voor zelfstandig werken, practi-
cumruimten voor les), maar ook te verenigen zijn tot één groot lab. 
Minimaal zijn de drie ruimten met elkaar verbonden door tussendeu-
ren, maximaal is een constructie en ontwerp gevonden waarbij de lo-
kalen zo multifunctioneel mogelijk kunnen worden ingezet. 

 Het lab, bedoeld voor zelfstandig en projectmatig werken, is uitge-
voerd met 8 computers langs de zijkanten voor elk 2 personen 
(afscherming tussen de werkplekken). Van de BiNaS-lokalen is er één 
geheel verduisterbaar en één (practicumruimte) uitgevoerd met een 
zuurkast. 
 
h) multifunctioenele ruimte: flexibel (cultureel) centrum 
Op het 4e Gymnasium worden verschillende kunstdisciplines onderwe-
zen, met een nadruk op de (eindexamen)vakken Film en Drama. Deze 
vakken hebben elk de beschikking over een eigen presentatieruimte 
(resp. de filmzaal en het theater). Daarnaast staat Beeldende Vorming 
(in nauwe samenwerking met Film) op het rooster en in de onder-
bouw ook Muziek (gelieerd aan een rijk muzikaal schoolleven tijdens 
het Open Podium en de Muzieksalon). 
 Brandpunt van het kunstonderwijs is een grote open multifunctio-
nele ruimte (met bijbehorende ruimten zo’n 200 m2; idealiter geves-
tigd in de nabijheid van het theater). Deze is geschikt om er met twee 
of drie klassen tegelijk een project te draaien, een voorstelling te ge-
ven – bijvoorbeeld een modeshow of Engels schoolplay – of een tijde-
lijke expositie te houden (met simpele hangsystemen aan plafonds). 
Daarnaast is de ruimte geschikt voor het houden van grote docenten-
vergaderingen en (in examentijd) van bovenbouwtentamens. 
 Vaste bewoner van deze grote (open) ruimte zijn de kunstvakken 
Drama en Muziek. Langs de zijkanten zijn er om die reden grote af-
sluitbare bergingen voor o.a. muziekinstrumenten. Verder zijn er aan-
sluitend twee (geluidsdichte) muziekstudio’s en een (geluidsdichte) 
opnamestudio voor film- en geluidsopnamen gesitueerd; bij grote 
voorkeur óók bereikbaar vanuit de gang. Het lokaal is uitge-
rust met 15 dubbele tafels, geschikt om er keyboards op te 
zetten, en krukjes die het lokaal flexibel maken. Een gor-
dijn, enkele simpele theaterlichten en een grote vlakke 
speelvloer maken de ruimte geschikt voor de lessen Drama. 35353535    
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Onderwijsruimten       
                
Ruimteprogramma het 4e Gymnasium 

800 lln 
Aantal 

ruimten 
Netto 

m2 

functie 

Totaal 

netto 

m2 

Aantal 

werkpl. 

lln 

Aantal 

werkpl. 

medew. 

Aantal 

onderw. 

ruimten 

Opmerkingen 

Stamlokalen               

Stamlokalen 5 64 320 150   5 
verspreid over één vleugel/verdieping; ruimten incl. afsluitbare garderobe 30 

haakjes + ladenkast 

Alfa cluster (taal)       

Instructieruimte 12 64 768 330   12 (o.a. NE, KT, MVT) 

Instructieruimte klein 1 45 45 20   1 (o.a. KT, MVT); evt. te combineren met de Grote vergaderzaal? 

Leermiddelenberging 1 16 16         

Bèta cluster (exact)               

Laboratorium BiNaS 1 80 80 20     
zelfstandig en projectmatig werken, 8 computers langs de zijkanten voor elk 2 

personen (afscherming tussen de werkplekken), geen zelfstandige lesruimte 

Practicumruimte BiNaS 2 80 160 60   2 aansluitingen gas/water/elektra, één ruimte is verduisterbaar, één met zuurkast 

TOA/voorbereidingsruimte 1 32 32   2   geschakeld aan lab en practicumruimten; met zuurkast 

Theorie/demonstratie 2 64 128     2 (o.a. BiNaS) docent heeft demonstratiewerkplek met aansluitingen 

Instructieruimte 4 64 256 120   4 (o.a. WI) 

Leermiddelenberging 1 16 16         

Gamma cluster (maatschappij) (nabij alfa cluster)           

Instructieruimte 5 64 320 180   5 (o.a. GS/AK/EC/FI) 

Leermiddelenberging 1 16 16         

Kappa cluster (kunst)               

Multifunctionele ruimte 1 120 120 30   1 
open; flexibel in te delen t.b.v. lessen DR en MU (let op: akoestiek), projecten, 

docentenvergaderingen, tentamens bovenbouw etc. 

Leermiddelenberging 1 32 32       
muziek (+drama) berging; in compartimenten langs wand van multifunctionele 

ruimte 

Muziekstudio 2 16 32 8     geluidsdicht 

Opnamestudio 1 16 16 4     geluidsdicht 

Creatief atelier 1 80 80 30   1 beeldende vorming 

Leermiddelenberging 1 32 32       bergruimte naast creatief atelier 

Totaal netto onderwijs (excl. sport)  43   2469 952 2 33  

(nabij gamma cluster)     

37373737    

Actualisatie 2013Actualisatie 2013Actualisatie 2013Actualisatie 2013    



38383838    

 

                

Ruimteprogramma het 4e Gymnasium 

800 lln 
Aantal 

ruimten 
Netto 

m2 

functie 

Totaal 

netto 

m2 

Aantal 

werkpl. 

lln 

Aantal 

werkpl. 

medew. 

Aantal 

onderw. 

ruimten 

Opmerkingen 

Sigma cluster (sport)               

Gymzaal groot, 14x22 m 1 308 308 30   1 met kleine gymzaal te combineren tot 1 gymzaal 

Toestellenberging bij gymzalen 1 36 36         

Gymzaal klein, 11x22 m 1 242 242 20   0,67 met grote gymzaal te combineren tot 1 gymzaal 

Kleine materiaalberging 2 6 12         

Fitnessruimte 1 70 70 10   0,33   

Kleedruimten 4 24 96         

Toilet leerlingen/derden bij kleedruimte 4 2 8         

Douche-/wasruimten 4 8 32         

Docentenruimte/trainerruimte, EHBO 1 16 16   1     

Gehandicaptentoilet/doucheruimte doc. 1 4 4       tevens toilet docent/trainer 

Werkkast, berging schoonmaakmateriaal 1 4 4       voorzien van warm water 

Totaal netto sportcluster  21   828 60 1 2 apart compartiment toegankelijk ivm extern gebruik 

Onderwijsruimten (vervolg)   
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Gemeenschappelijke ruimten 

                
Ruimteprogramma  

het 4e Gymnasium 800 lln 
Aantal 

ruimten 
Netto 

m2 

functie 

Totaal 

netto 

m2 

Aantal 

werkpl. 

lln 

Aantal 

werkpl. 

medew. 

Aantal 

onderw. 

ruimten 

Opmerkingen 

Aula 1 480 480       
hoogteverschil dmv brede luie houten "zittrap"; aula schakelbaar met theater en afsluitbaar als 

aparte zaal ivm extern gebruik 

Stiltehoek 1 20 20       hoek/uitbouw van de aula (hoek o.i.d. voor huiswerk maken) 

Eethoek 1 20 20       hoek/uitbouw van de aula; met grote picknicktafels en gezellige eettafels (nabij pantry) 

Knushoek 1 10 10       hoek/uitbouw van de aula (leefkuil of gezellige zitjes enigszins afgezonderd van de grote massa) 

Sporthoek 1 10 10       hoek/uitbouw van de aula; met tafelvoetbal, tafeltennis o.i.d. 

Uitgiftepunt keuken 1 24 24       tbv leerlingen, externe exploitant kleinschalige opzet 

Theater (afsluitbaar deel aula) 1 80 80 30   1 schakelbaar met aula, maar ook zelfstandig te gebruiken; met professionele uitstraling 

Kleedruimten 2 16 32       onder tribune? 

Regieruimte/berging bij aula 1 48 48       onder tribune? let op: aan- en afvoerroute logistiek 

Extra toiletten 12 2,5 30       ivm gebruik aula/theater extern/buiten schooltijden 

Studiehoek 4 45 180       hoeken te midden van de clusters KT, MVT, WI en Maatschappij (zie: plaatsing lokalen, p.42) 

Filmzaal 1 160 160 90   1 vaste opstelling met hoogteverschil, nabij centraal gebied; professionele uitstraling 

Mediatheek 1 160 160 80     

30 computers voor elk 2 lln (waarvan 10 in een afgeschermde stiltehoek; afscherming tussen de 

werkplekken), een 8-persoons vergadertafel, twee ronde 4-persoons en vijf 2-persoons tafels, 

lage kasten i/h midden, hoge kasten langs de zijkant, leeshoek met 6 zitjes; 2 balies (één centrale 

voor boekenuitleen voor 2 personen incl. computer, één hoge naast kamer systeembeheer voor 

hardware); vloer extra ondersteund 

Opslag 1 16 16       aansluitend aan mediatheek en systeembeheer/montageruimte 

Systeembeheer/  

Montageruimte 
1 30 30 10 2   

tussendeur naar mediatheek (kant van decentrale balie), opslag en filmlokaal; werkruimte voor 2 

systeembeheerders; 5 computers voor elk 2 lln (afscherming tussen de werkplekken) 

ICT-/Filmlokaal 1 80 80 30   1 
gekoppeld aan mediatheek en systeembeheer; klassikale opstelling met smartbord, 30 tafels en 

krukjes en 15 (stand alone) computers/werkplekken langs de zijkanten voor elk 2 personen 

(afscherming tussen de werkplekken) 

Garderobe/kluisjes 400 0,25 100       centraal nabij de entree of de fietsenstalling (in de kelder?); denk aan toezicht! 

Totaal netto 

gemeenschappelijke ruimten 
31    1480 240  2 3   
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Staf en ondersteuning       
                
Ruimteprogramma  

het 4e Gymnasium 800 lln 
Aantal 

ruimten 
Netto 

m2 

funct. 

Totaal 

netto 

m2 

Aantal 

werkpl. 

lln 

Aantal 

werkpl. 

medew. 

Aantal 

onderw. 

ruimten 

Opmerkingen 

Conciërge 1 24 24   2   aan de entree, zicht op iedereen die binnenkomt 
Ruimte Dagwacht 1 20 20 2 1   naast de conciërge (tussendeur?); postvakjes docenten; opvangplek voor 2 lln 
Ruimte absentiemedewerker 1 12 12   1   enigszins in de buurt van de conciërge 

Rector 1 40 40   1   
centrale plek in de school; met (goed geïsoleerde) tussendeuren naar administratie + kleine 

vergaderzaal; bureau, overlegtafel, zitje 

Afdelingsleiders 2 40 80   4   per kamer 2 bureaus, overlegtafel; samen met rectorskamer verspreid over gebouw 

Decaan 1 20 20   2   nabij mediatheek 

Zorg (zorgcoördinator, IB,  

psycholoog, RT etc.) 
1 20 20   2   rustige hoek van de school 

Administratie 1 32 32   3   centraal in de school; nabij de rectorskamer (met goed geïsoleerde tussendeur) 

Pantry administratie 1 6 6       in/nabij administratie 

Archiefruimte administratie 1 6 6       nabij de administratie 

Docentenkamer 1 100 100       zicht op leerlingen in de aula (transparante wand) met verschillende hoekjes (o.a. overleg) 

Keukentje (pantry) doc.kr. 1 6 6       in/nabij docentenkamer 

Garderobe/kluisjes docenten 24 0,5 12       in/nabij docentenkamer 

Docentenwerkruimte 1 80 80   25   gekoppeld aan docentenkamer met tussendeur 

Reproruimte 1 12 12    centrale plek nabij docentenwerkruimte 

Docentenkleedruimte/douche 1 10 10       nabij fietsenberging óf nabij docentenkr.: douchecel, bank/kleedruimte voor 4 pers. 

Roostermaker 1 16 16   1   centrale plek nabij de docentenkamer 

Grote vergaderzaal 1 40 40   12   
grenzend aan docentenwerkruimte (goed geïsoleerde tussendeur); evt. te combineren met 

het kleine instructielokaal bij alfa? 

Kleine vergaderzaal 1 32 32       grenzend aan rectorskamer (goed geïsoleerde tussendeur) 

Spreekkamer 3 12 36   3   verspreid: 1 nabij de entree; 1 nabij de docentenkamer; 1 op de bovenste verdieping 

Serverruimte 1 16 16         

Centrale berging voorraden 1 24 24         

Opslagruimte boekenfonds 1 12 12   1   met werkplek (raam); goed bereikbaar voor leerlingen 

Toiletten 8 2,5 20         

Gehandicaptentoilet 1 4 4         
Werkkast schoonmaak 3 4 12       in principe 1 per verdieping, allen voorzien van warm water 

Totaal netto staf en onderst.  37   692 2 58     
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Totaal             

              
Ruimteprogramma het 4e Gymnasium 

800 lln 
Aantal  

ruimten 
Totaal  

netto  

m2 

Aantal 

werkpl. 

leerlingen 

Aantal 

werkpl. 

medew. 

Aantal  

Onderwijs-

ruimten 

Opmerkingen 

Onderwijsruimten             

Stamlokalen 5 320 150 0 5   

Alfa (taal) 14 829 350 0 13   

Bèta (exact) 11 672 200 2 8   

Gamma (maatschappij) 6 336 180 0 5   

Kappa (kunst) 7 312 72 0 2   

Totaal onderwijsruimten 43 2469 952 2 33   

Totaal gemeenschappelijke ruimten 31 1480 240 2 3   

Totaal staf en ondersteuning 37 692 2 58 0   

Totaal ruimtebehoefte excl. sport 111 4641 1194 62 36   

              

Totaal sport 21 758 60 1 2   

Totaal ruimtebehoefte incl. sport 132 5489 1254 63 38 totaal aantal groepen van 30 leerlingen 

              

  b/n factor           

Bruto oppervlak in m2 exclusief sport 1,45 6729         

Bruto oppervlak sport in m2 1,2 910         

Bruto oppervlak inclusief sport 1,41 7639         

              

In bruto/netto verhouding: toiletten leerlingen/team op basis van het aantal leerlingen op een verdieping (in een cluster) 

41414141    
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Plaatsing van de lokalen 
    

                
Stamlokalen 5   verspreid over één vleugel of verdieping   

                

lokalen o.a. NE 3   in een cluster geplaatst, rondom de mediatheek 

lokalen o.a. KT 5   waarvan 1 klein lokaal; in een cluster geplaatst, met een gemeenschappelijke studiehoek voor lln 

lokalen o.a. MVT 5   in een cluster geplaatst, met een gemeenschappelijke studiehoek voor lln 

Alfa cluster (taal) totaal 13   nabij gamma cluster, nabij mediatheek   

                

lokalen o.a. WI 4   in een cluster geplaatst, met een gemeenschappelijke studiehoek voor lln 

practicumlokalen BiNaS 4   gecentreerd rond het laboratorium     

theorielokalen o.a. BiNaS   nabij het laboratorium   

Bèta cluster (exact) totaal 8             

                

lokalen o.a. GS/AK/EC/FI 5   in een cluster geplaatst, met een gemeenschappelijke studiehoek voor lln 

Gamma cluster (maatschappij) totaal 5   nabij alfa cluster, nabij mediatheek   

                

lokaal Film 1   naast mediatheek       

multifunctioneel lokaal DR/MU 1             

lokaal BeVo (atelier) 1             

Kappa cluster (kunst) totaal 3             

                

gymzalen 1,67   gymzalen naast elkaar, schakelbaar tot één ruimte 

fitness 0,33             

Sigma cluster (sport) totaal 2   apart compartiment toegankelijk ivm extern gebruik   

                

theater 1   schakelbaar met aula; ook zelfstandig te gebruiken 

filmzaal 1   nabij centraal gebied       

                

TOTAAL aantal onderwijsruimten 38  
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Terrein 
              

Bij de bepaling van de ruimtebehoefte voor het terrein zijn we uitgegaan van de indeling binnen de vuistregel:   

een terrein voor een VO-school heeft de afmetingen van tweemaal de footprint.  

Aantal bouwlagen: 

We hebben aangenomen dat de school in 2 of 3 bouwlagen wordt gebouwd: 

- bij 2 bouwlagen bedraagt de terreinbehoefte 9.486 m². 

- bij 3 bouwlagen bedraagt de terreinbehoefte 7.870 m² 

Deze meters zijn inclusief de ruimte waar het gebouw op staat. 

NB: de fietsenberging wordt bij voorkeur in de kelder van de nieuwbouw gerealiseerd om zoveel mogelijk pleinruimte vrij te maken. 

Ruimtebehoefte onderwijsgebouw:         6.729 m²   
Uitgangspunt bouwlagen       2 bouwlagen     
Indicatie footprint onderwijsgebouw*:         4.000 m² * Bij de berekening van de footprint wordt er van uitge-

gaan dat tenminste alle praktijkruimten zich op de begane 

grond bevinden. Het aantal bouwlagen geldt voor de overi-

ge ruimten. 

Footprint gymzalen (schoolterrein):         910 m² 
              

Terreinbehoefte volgens leidraad OC&W (bij ruimtebehoefte boven 2.500 m² bvo)             
                
Algemene sectie (1590+0,84* A-alg)     7.243 m²   
Specifieke/werkplaatssectie (2*A-spec.)     0 m²   

Gymnastieksectie (2*A-gym)       1.819 m²   

Totaal terreinbehoefte volgens leidraad OC&W         9.062 m²   
                

Terreinbehoefte op onderdelen:               
                
Footprint gebouw, 2 bouwlagen (inclusief gymnastiek):         4.910 m²   
Pleinvoorziening: (0,8m² per leerling)     640 m² 
Fietsenberging leerlingen (640) (aanname: 80% gaat met de fiets)   960 m² 
Fietsenberging personeel (afsluitbaar): (aanname:  31 plaatsen**)   47 m² 
Kleine schooltuin met vijver         50 m² 
Berging scooters: (aanname ca. 30 scooters)   60 m² 
Buitenberging en afvalcontainers (aanname)     64 m² 
Parkeerplaatsen eigen terrein: (aanname: 8 plaatsen)     200 m² Aanname fietsenberging personeel: totaal twee perso-

neelsleden per groep, 70% komt met de fiets. Afsluitbaar. Sportvelden (2 stuks)         572 m² 
Verkeersruimte terrein (entree, paden, circulatie, e.d.)         750 m² Parkeerplaatsen: geminimaliseerd tot 8 plekken. 
Groenvoorziening: (aanname: 3m strook langs terreingrens)   1.149 m² Oppervlakte groenvoorziening gebaseerd op een strook 

van 3 meter breed, rondom. Totaal terreinbehoefte bepaald op functies:         9.402 m² 
                

Terreinbehoefte volgens vuistregel:               

Vuistregel, 2 maal footprint:         9.819 m²   

** De aanname voor buitenberging en afvalcontainers is 

gebaseerd op een kengetal van 10% van de pleinvoorzie-

ning plus 0,4 m2 per leerling techniek en landbouw en 0,2 

m2 per leerling praktijkonderwijs (t.b.v. buitenopslag ma-

teriaal). 
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