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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeerverslag “een nieuwe Start” ter afronding van
mijn masterstudie aan de Academie van Bouwkunst te Groningen. Van
September 2018 tot en met juli 2020 ben ik bezig geweest met het
onderzoek en ontwerpen van mijn afstudeerproject. Het afstuderen is
een leerzaam proces geweest waarbij ik kennis en vaardigheden die ik
heb opgedaan tijdens mijn studie heb kunnen toepassen in mijn ontwerp.
Afronden van mijn studie was niet mogelijk geweest zonder de steun
van familie, vrienden, studiegenoten en docenten. Bij deze wil ik dan ook
mijn begeleiders Gabriel Schwake, Sylvie Beugels, Ron van Logchem
en Clemens Bernardt bedanken voor hun begeleiding en feedback die
zij mij altijd met veel enthousiasme en deskundigheid gaven. Daarnaast
wil ik ook graag de medewerkers van de Academie van Bouwkunst
Groningen bedanken voor hun steun tijdens mijn studie.
Ik wens u veel plezier met het lezen van mijn afstudeerverslag.
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Uitgangspunten ontwerpopgave

Inleiding
Persoonlijke missie
Het is mijn missie om een school te ontwerpen in Azerbeidzjan waar kinderen dezelfde kansen
krijgen als die ikzelf gehad heb. Ik ben geboren in Azerbeidzjan en opgegroeid in Nederland. Hier
kreeg ik volop kansen om mezelf te ontwikkelen tot een zelfbewust persoon die zijn dromen mag
najagen.
Huidige scholen en onderwijssysteem
De scholen in Azerbeidzjan worden gebouwd volgens de Sovjet typologie: docent legt uit, leerling
luistert. Deze formele en klassikale onderwijsmethode had niet tot doel de ontwikkeling tot
zelfbewuste, kritische leerlingen of bevorderen van wederzijds begrip en uitwisseling van ideeën
tussen kinderen. Aan de hand van enquêtes onder leerlingen, gesprekken met ouders en mijn eigen
ervaring, constateer ik een aantal problemen in het Azerbeidzjaanse schoolsysteem en de wijze
waarop schoolgebouwen worden gebruikt. Er is een sterke behoefte aan een vernieuwing, waar
de nieuwe sociale, mondige, milieubewuste burgers van Azerbeidzjan opgeleid kunnen worden.
Nieuwe schooltypologie
In mijn afstudeerproject zoom ik in op de maatschappelijke rol van architectuur en de invloed van
een schoolgebouw op de ontwikkeling van kinderen en maatschappelijke cohesie. Mijn nieuwe
typologie is herkenbaar voor Azerbeidzjanen door het gebruik van traditionele elementen uit de
Azerbeidjaanse architectuur: de “Mehelle’s” (een gesloten bouwblok met een patio), de decoratieve
elementen, de open relatie tussen binnen en buiten, interactie tussen gebruikers. Het binnenklimaat
in de school wordt verbeterd door te ventileren met een traditionele windtoren, zonder gebruik van
extra energie. De locatie van school is aan de rand van White City (grootschalige stadsuitbreiding in
Baku) en de arbeiderswijk Kesla, goed bereikbaar voor kinderen met verschillende maatschappelijke
achtergronden, wat de integratie tussen deze groepen ondersteunt.
Het ontwerp staat niet op zich, maar gaat interactie aan met zijn omgeving. De nieuwe typologie is
flexibel van opzet en biedt kansen voor zowel klassikaal als een moderne manier van lesgeven. Het
ontwerp is geschikt voor stapsgewijze hervorming van het onderwijs in Azerbeidzjan.
Droom
Ik wil mijn contacten in Azerbeidzjan benutten om dit project onder de aandacht te brengen van
ministeries en projectontwikkelaars. Met dit ontwerp wil ik kinderen, ouders en de overheid laten
zien hoe een school veel meer kan betekenen dan alleen een bouwwerk met educatieve doeleinden.
Het is ook een plek om te leren samenwerken, discussiëren, met elkaar te sporten of om groente
te verbouwen.
Met mijn nieuwe schooltypologie kunnen leerlingen, net als ik, hun dromen najagen. Het is een
typologie die de ontwikkeling tot zelfbewuste burgers stimuleert.
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Hoofdvraag
Op welke manier heeft een schoolgebouw in Azerbeidzjan invloed
op de educatieve en persoonlijke ontwikkeling
van de kinderen?

Deelvraag
Hoe maakt een schoolgebouw zowel onderwijsactiviteiten als
gemeenschapsactiviteiten mogelijk?

Menselijke schaal
Doorbreken van Sovjet typologe en creëren
van een schoolgebouw op menselijke
schaal

Deelvraag
Hoe reageert een schoolgebouw op behoefte van leerkrachten en
kinderen?

Groen als onderdeel van het leerproces.
De ervaring die opgedaan worden buiten
de muren van het klaslokaal dragen bij aan
kennis, zoals omgaan met mensen en zorg
voor de natuur

Deelvraag
Hoe weerspiegelt een schoolgebouw de architectuur, cultuur en het
klimaat van Azerbeidzjan?

Mijn architectonische opgave / missie
Azerbeidzjaanse kinderen en ouders bewust te maken van het
gegeven dat een gebouw en de omgeving van de school veel
meer kan betekenen dan alleen een bouwwerk met educatieve
doeleinden. Nieuwe type schoolgebouw moet de culturele
aspecten weerspiegelen en reageren op de omgeving en
klimaatomstandigheden van Azerbeidzjan.

Het ruimte motiveert om meer te bewegen
Beweging is niet alleen goed voor fysieke
conditie van kinderen, maar is ook goed voor
het zelfvertrouwen en leert kinderen omgaan
met boosheid, verdriet, zelfdiscipline en
doorzettingsvermogen

Klimaatadaptief en hittebestendig
te bouwen
De gevolgen van hitte toename zijn duidelijk
zichtbaar en vooral in steden, hittestres is een
aandoening die veroorzaakt wordt door hitte,
waarbij diverse lichamelijke klachten kunnen
ontstaan

Schoolgebouw als onderdeel van
het maatschappij
Nieuwe school moet voorkomen dat het gebouw
tijdens de avond / weekend / vakantie
veranderd in dode massa

Azerbeidzjan, Baku

Rusland

Introductie Azerbeidzjan
Iran

Ik ben geboren in Azerbeidzjan en tot mijn elfde opgegroeid in Baku. In 2001 zijn mijn ouders, broer en ik geïmmigreerd naar Nederland.
Sindsdien woon ik in het noorden van Nederland, in de stad Groningen.
Azerbeidzjan is het grootste en dichtstbevolkte land in de Kaukasus. Azerbeidzjan ligt op de grens van Oost-Europa en West-Azië. De
waterscheiding van de Kaukasus, die dwars door Azerbeidzjan loopt, wordt traditioneel beschouwd als de grens tussen Europa en Azië Het
land grenst aan de Kaspische Zee in het oosten, Iran in het zuiden, Armenië in het westen, Georgië in het noordwesten en Rusland in het
noorden.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Azerbeidzjan
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Klimaat

Cultuur

vrijgezellenfeest

• April - oktober warm weer
(tot wel 45 graden)
• UV 6 -10 straling
(In NL gemiddelde maximum is UV-8)
• Met ruim 2200 zonneuren
(in NL 1500 zonneuren per jaar)

• Slechts 210 millimeter neerslag per jaar
(in NL gemiddelde 800 millimeter per jaar)

Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de Azeri cultuur warm en gastvrij is. In de Azeri cultuur staat de deur altijd open. Familie, vrienden
en kennissen kunnen altijd onaangekondigd langs komen en aanschuiven bij het avondeten. De basiseenheid van het huishouden is
een kerngezin of een combinatie van twee a drie generaties in één huishouden. In de stedelijke gebieden, voornamelijk als gevolg van
economische moeilijkheden, leven jonggehuwden met de ouders van de man of indien nodig met de ouders van de vrouw. Maar dit
verschijnsel zien we de laatste jaren steeds minder. Desondanks is de familie heel belangrijk in de Azeri cultuur. Familie komt bij speciale
bijeenkomsten bij elkaar om te helpen met voorbereiden zoals op bruiloften, verjaardagen, begrafenissen, ect. Hoger onderwijs is belangrijk
geweest in de cultuur, zowel in de Sovjet als de huidige periode. Hoger onderwijs maakt zowel jongens als meisjes aantrekkelijker als
toekomstige huwelijkspartners. Ouders doen er alles aan om vergoedingen te betalen voor het hoger onderwijs
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• The City of Winds 11-17 m/s
(in NL maximale gemiddelde
windsnelheid is 8 m/s)

Stedenbouwkundige typologie

Foto’s van Mehelle
Entreepoort van
Mehelle

Tijdens de eerste cyclus daalt de koele
nachtlucht af naar de binnenplaats en vult
de omliggende ruimtes. Muren, vloeren,
kolommen, daken, plafond en meubilair
worden 's nachts gekoeld en blijven zo tot de
late namiddag.

Tijdens de tweede cyclus, rond het middaguur, valt de
zonnestraling rechtstreeks op de vloer van de binnenplaats.
Een deel van de koele lucht begint te stijgen en lekt ook uit
de omliggende kamers. Deze actie stelt convectiestromen
in de kamers in die nog meer comfort kunnen bieden. De
binnenplaats begint nu als een schoorsteen te fungeren.
Op dit uur is de omgevingstemperatuur buiten erg hoog. De
binnenplaats heeft maar 1 toegangspoort, dus het gebouw
blijft aan alle kanten ingesloten en is gedurende de dag
geïsoleerd van buitenwarmte.

Tijdens de derde cyclus worden de vloer van de
binnenplaats en de binnenkant van het gebouw
warmer en tegen het einde van de middag worden er
meer convectiestromen opgezet. Het meeste van de
koele lucht die opgesloten zit in de ruimte, verdwijnt
bij zonsondergang.
Terwijl de zon ondergaat, daalt de temperatuur van
de lucht snel en er begint koelere lucht te stromen en
daalt af naar de binnenplaats. Zo begint een nieuwe
cyclus

De traditionele Azerbeidzjaanse stedenbouwkundige opzet en bouwkundige typologie is te herkennen aan de hand van “Mehelle” (woonhofje
of binnenplaats). Mahallah betekent in de Azeri cultuur meer dan alleen een woonhofje, het is een plek waar de sociale cohesie plaats vindt.
Mahallah biedt kinderen een veilige speelplek, activiteiten voor bewoners en een plek voor verkoeling tijdens de warme zomermaanden.
Bron: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/133336533/sustainability_09_00749.pdf
Jacco Paauw, firma Arup
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Gesloten
bouwblok
“Mehelle”
(woohofje of
binnenplaats)

Restaurant
“Mugam club”
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Architectuur - klimaatbeheersing

Windvanger is een architectonisch element om natuurlijke ventilatie in het gebouwen te creëren. Windvangers zijn er in verschillende uitvoeringen. Deze architectuur
elementen zijn vooral te vinden aan de grens Azerbeidzjan- Iran
De windvanger kan op drie manieren werken: de luchtstroom naar beneden met directe windinvoer, de luchtstroom naar boven met behulp van een door de wind
ondersteunde temperatuurgradiënt, of de luchtstroom naar boven met een door de zon ondersteunde temperatuurgradiënt.
Bron: http://homepage.tudelft.nl/x4x4j/saddbtreports/0708vj/NatuurlijkeventilatieindefaculteitBouwkundeWouterNotenbomer.pdf
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Architectuur - materiaal

Limestone “Aglay Stone”
De Qaradag-regio van Azerbeidzjan
Meest voorkomende gevelbekleding
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Architectuur - elementen

Architectuur - interieur
patronen en
ornamenten
huismuren en
plafond

een tapijt onmisbaar
attribuut van elk huis
patronen van de
natuur

“Khans Palace”
in Sheki
natuur naar
binnen halen

Erkers
buitenplek in
de schaduw

Hout
toegepast als
afscherming in
ramen, deuren
en erkers
tegen direct
zonlicht

Bloemetjes
patroon
verspiegeling van
natuur

Mashrabia
open en prive

kalligrafie

De tradities en natuur van Azerbeidzjan vonden zijn weerspiegeling in het exterieur en interieur. De huismuren van welvarende mensen
werden verfraaid met uitstekende patronen met elementen van het landschap. Tapijten waren een onmisbaar attribuut van elk huis, ongeacht
het welzijn van de eigenaar. Het exterieur werd versierd doormiddel van islamitische ornamenten, bogen, kalligrafie en bloemetjes patroon.
16
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Islamitisch onderwijs

Analyse van het onderwijs in Azerbeidzjan

7e-18e eeuw

19e-20e eeuw

20e -21e eeuw

In het vroege islamitische tijdperk vond onderwijs plaats in madrassa’s. Les werd gegeven volgens de cirkel methode, anders dan het meer
formele en klassikale model onderwijs van nu. Deze methode was gebaseerd op interactie tussen leerlingen onderling en tussen de leraar en
leerlingen. Deze methode kan wederzijds begrip en uitwisseling van ideeën tussen de kinderen mogelijk maken. De aard van deze methode
voorkomt acceptatie van onderwerpen zonder reden. In plaats daarvan volgt het actief de “actie-reactie” relatie, waardoor het begrip, de
analyse en het commentaar van de kinderen wordt bevorderd, in plaats van het opslaan van wat gezegd wordt. Deze methode was een
creatieve, actieve en fundamentele factor in de ontwikkeling van religieuzen en wetenschappelijk onderwijs in de middelste eeuwen.
In deze methode zat de leraar zoals kinderen op de grond op een kussen en maakte ze samen een cirkel. Hoe de kinderen naast de leraar
zaten, was gerelateerd aan het niveau van prestatie en hoeveelheid kennis. Kinderen die actiever waren, zaten dichter bij de leraar in de
cirkel, en degenen met lagere niveaus van kennis zaten tegenover de leraar. Als er meer kinderen bij kwamen, vormde ze een nieuwe cirkels
en zaten in de tweede en derde cirkel achter de eerste cirkel. De cirkels werden meestal gespecificeerd op basis van de naam van de lessen;
de filosofieles of de jurisprudentie cirkel was de belangrijkste en meest voorkomende les.
Bron: http://www.designshare.com/images/History_of_School_Architecture_in_ Iran.pdf
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Madrassa

Ontwikkeling van het schoolgebouw
Iwan

De madrassa was geen absoluut gesloten ruimte. Het was niet alleen voor het gebruik van leraren en kinderen, maar ook voor het gebruik
van het publiek en de lokale bevolking. Deze semi-open ruimte verwelkomde vrij publiek, vooral voor religieuze programma’s. De “Iwan”
(een overdekte ruimte, met drie zijden afgesloten en één zijde open) als een semi-open ruimte en de tuin als een open ruimte was nuttig
en efficiënt voor mensen die de school verlaten en toegang willen hebben tot en deelnemen aan de educatieve activiteiten. Er zijn sociaalculturele en fysieke factoren voor de aanleg van binnenplaatsen en goede plek voor de informele activiteiten. Een factor voor de binnenplaats
is de sociaal-culturele condities in Azerbeidzjan, zelfs voordat de islam zich had gevestigd waaruit de binnenplaats tevoorschijn kwam. We
zien daarom de hofjes niet alleen in moskeeën, maar ook woningen, kervansaray (een soort overnachtingsplek voor karavanen), commerciële
en administratieve gebouwen. Echter, voor de scholen dient de binnenplaats ook als een ruimte voor voorbereiding (zowel mentaal als
fysiek) voor het gebed en onderwijs. Het is een plaats van stilte, verlaten van het lawaai en de drukte van de omringende stedelijke context.
De fysieke factor is daarentegen sterk gerelateerd aan de klimaatcondities. De warme weersomstandigheden in de regio vereist dat er een
binnenplaats aanwezig is in gebouwen. Dit was de enige manier om de mensen te beschermen tegen hoge temperaturen en ze comfortabel
te maken gebied voor het verzamelen en vervullen van hun activiteiten. De centrale binnenplaats creëerde een geschikte ruimte voor circulatie
en uitwisseling van lucht en creëerde een geschikte temperatuur.
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Het onderwijs was
in moskeeën. En de
plaats van scholen
lag binnen moskeeën,
werden gezien als een
hulpbron voor de hele
gemeenschap.
De binnenplaats is het
hart van het school.
Het is een deel van
en niet afgescheiden
of geïsoleerd van de
gemeenschap.

Het onderwijs was verplaats naar
scholen. De plaats van de scholen
lag naast moskeeën en werd gezien
als een hulpmiddel voor de hele
gemeenschap en niet alleen voor
kinderen. Het biedt een breed scala
aan diensten en activiteiten voor
mensen. De binnenplaats is het hart
van het school. Het is een deel van
en niet afgescheiden of geïsoleerd
van de gemeenschap.

Het onderwijs werd
verplaatst naar
binnen. De plaats
van scholen was
niet meer in de buurt
van moskeeën. En
het klaslokaal en de
gang vormen het
hart van het school.
Het is geïsoleerd,
afgescheiden
en maakt geen
deel uit van de
gemeenschap.
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De plaats van
scholen is een punt
van gemeenschap
en werken
onafhankelijk.
Het heeft geen
relatie met de
gemeenschap. Het
klaslokaal en de
gang vormen het
hart van het school.
Het is geïsoleerd,
afgescheiden
en maakt geen
deel uit van de
gemeenschap.
Binnenplaats
was niet meer
noodzakelijk.

Het school ontwerp
werdt zeer eenvoudig
zodat er meer
studenten erin
zouden kunnen
passen. De fysieke
indeling van scholen
was meer zoals
Duitse en Engelse
educatieve ruimtes
van die tijd.

Ontwikkeling van het klaslokaal

Titel

Traditionele onderwijsprogramma’s omvatten onderwerpen zoals de literatuur, logica, jurisprudentie, religiewetenschappen, filosofie, etc. Het
nieuwe curriculum bood aan andere gebieden, zoals werktuigbouwkunde, economie en geneeskunde. Het doel van het traditionele onderwijs
was het verbeteren van de persoonlijkheid van de kinderen en om hun ethisch handelen aan te leren. Het doel van het nieuwe onderwijs was
om les te geven, een kind nieuwe professionele vaardigheden leren met behulp van nieuwe kennis voor zowel oude als nieuwe vakgebieden.
Het doel van het type nieuw onderwijs was om de kinderen te leren hoe om een inkomen te verdienen en hen te helpen sociale rang en
erkenning te verkrijgen.
Het belangrijkste in deze periode was het volgen van de westerse benadering, niet alleen in het onderwijssysteem, maar ook in de fysieke en
structurele kenmerken van de school.
Het hoofddoel van deze methode was om informatie over te dragen van de leraar naar de leerling. In deze periode hadden de grote scholen
en meer klaslokalen meerwaarde, als gevolg daarvan was het technisch ontwerp zeer eenvoudig zodat meer kinderen erin zouden kunnen
passen. De fysieke indeling van scholen was meer zoals Europees educatieve ruimtes van die tijd, efficiënte klaslokalen. Vergeleken met het
eerdere, meer traditionele cirkel-model, was deze opzet van de nieuwe scholen efficiënter voor het nieuwe onderwijsprogramma.

Transformatie van scholen was gebaseerd op de behoeften van het land en regering. Zoveel mogelijk kinderen toegang geven tot onderwijs.
Nieuwe schoolontwerpen hebben klimaatkenmerken en stijl van de regio architectuur genegeerd. De nieuwe school typologie werd gekopieerd
vanuit westerse en sovjet architectuur. Deze typologieën waren gebaseerd op een ander klimaat en behoeften. Alleen het klaslokaal is
belangrijk en de rest van de ruimtes zoals de binnenplaats, verkeerruimte en entree heeft een anoniem karakter. Educatieve activiteiten
worden alleen in het klaslokaal, in wetenschapslaboratoria en in sporthallen uitgevoerd.
Vanuit architecturaal oogpunt was de vorm en het ontwerp van moderne scholen een ontwikkeling van traditionele architectuur naar rationele
en functionele architectuur. In een korte tijd na de beschreven chronologie, verschenen functionele en structurele veranderingen in de
structuur van het schoolgebouw. Gebrek aan onderwijsruimte en voorzieningen waren de problemen die de structuur van scholen veranderden
en die naar voren kwamen als gevolg van nieuwe onderwijssystemen en beleid.
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Sovjet schooltypologie
1900-1920

1920-1940

1940-1960

1960-1980

1980-2000

2000-2018

Analyse van de scholenbouw in Azerbeidzjan

Vanaf 1921 werd Azerbeidzjan voor ruim 70 jaar onderdeel van Sovjet Unie. De meeste van de huidige scholen zijn gebouwd in de Sovjet tijd.
Het schoolonderwijs was gecentraliseerd en geïndoctrineerd vanuit Moskou en gestoeld op marxistische-leninistische theorie. Deze theorie
was meer gericht op de behoefte van de samenleving en de staat. Minder gericht op het bevorderen van individuele ontwikkeling, creativiteit
en individualisme. De meeste schoolgebouwen hadden hetzelfde anonieme karakter, formele, klassikale en strak gereglementeerde onderwijs.
De leerkracht en de leerstof stond centraal.
In de omgeving van de hoofdstad Baku zijn ruim 300 scholen verspreid over de gehele provincie. De meeste schoolgebouwen zijn groot
van omvang, met tot wel 6 bouwlagen en met gemiddeld 650 kinderen. Iedere schoolgebouw heeft zijn eigen nummer, nummers worden
gekoppeld aan het bouwjaar. School nummer 1 is gebouwd in 1897 en school nummer 329 is gebouwd in 2011.
24

Bron: https://bakimektebleri.edu.az
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Kwaliteit van
de bestaande ruimte

Statige uitstraling
Geen menselijke schaal
Maximaal verhaarde schoolplein

Kantine en Bibliotheek
donker en introvert ruimte

Donker corridor
Een plek voor pauze

Speciale klas
voor militaire oefeningen
plantkunde en natuurkunde klas

Bijeenkomst zaal
wordt paar keer per jaar gebruikt bij speciale bijeenkomsten
26
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Oppervlaktestaat huidige schoolgebouw

Bezettingsdiagram
huidige scholen

kinderen

volwassenen

overdag

‘s avonds

weekend

vakanties (van 1-6 tot 1-9)

Gem. 600 kinderen
Gem. 28 kinderen per klas
Gem. 12 m2 bvo per kind
Totaal 7200 m2 bvo (factor 1,4)

KDV / BSO
Klaslokaal
Bibliotheek
Gymzaal
Kantine
Toneelzaal
Buitenplein

kinderen

volwassenen

overdag

‘s avonds

weekend

vakanties (van 1-6 tot 1-9)

Klaslokaal
Bibliotheek

1 x biologieklas

1 x peuterklas

1 x chemieklas

- Gem. KDV/BSO 104 m2 nvo
- Gem. peuterklas 104 m2 nvo
- Gem. klaslokalen 52 m2 nvo
- Gem. speciale klaslokale 52 m2 nvo

1 x informatieklas

- Gymzaal 364 m2 nvo (26x14x7)
- Berging ? m2 nvo
- Kleedkamers ? m2

1 x natuurkundeklas

- Entree en verkeersruimte m2 ?
- Directie en docenctenkamer m2 ?
- Garderobe ? m2
- Sanitair ? m2
- Techniek ?m2

45	
  min	
  les	
  

Kantine
Toneelzaal
Buitenplein

1 x militaire training klas
1 x plantkundeklas

Entree en verkeersruimte
Directie en docentenkamer
Sanitair en kleedkamers
Techniek

1 x bibliotheek
1 x kantine

1 x vergaderzaal / podiumklas

Huiswerkcontrole	
  (5min)	
  

Gelegenheid	
  voor	
  vragen	
  (10	
  min)	
  

- Gem. buitenruimte 8,5 m2 per kind

Nieuwe	
  stof	
  (15-‐20	
  min)	
  
Oefeningen	
  (10-‐15	
  min)	
  
Pauze	
  (5	
  min)	
  

1 x gymzaal (incl. berging)
364 m2 nvo

- Docent besteed weinig tijd aan les geven, klasgenoot controleert huiswerk
- Kinderen zijn bezig met zelfstudie
- Geen keuzevrijheid voor kinderen, docent bepaald wie zit waar
- Pauze in de klas of in de gang, hele dag binnen
- Buiten spelen alleen tijdens gymles
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1 x geografie klas

- Gem. bibliotheek 100 m2 nvo
- Gem. kantine 300 m2 nvo
- Gem. vergaderzaal / podiumklas 300 m2 nvo

KDV / BSO

Gymzaal

21 x klaslokaal

1 x KDV en/of BSO

	
  

Gemiddeld totaal oppervlakte
Gemiddeld binnenruimte		
Gemiddeld buitenruimte		

20,6 m2 bvo per kind
12 m2 bvo per kind
8,6 m2 bvo per kind
29

Totaal
30 lokalen

Huidig gebruikersprofiel
Preschool 0-6 jaar
- Ons kind is 3 jaar oud en hij gaat paar keer per week naar preschool
- Wij vinden belangrijk dat de school inspeelt op behoefte van ons kind
- Wij vinden fijn dat ons kind in veilige en kindvriendelijke omgeving kan spelen en leren
- Helaas is preschool en kinderdagverblijf gesloten tijdens de schoolvakanties

Docent
- Mijn dag begint met kopje thee en overleg in docentenkamer
- Ik haal de kinderen op van schoolplein en begeleiden ze naar de klas
- Voor veiligheid van kinderen heb ik liever dat ze in de pauze binnen blijven
- Ik moet in mijn pauze toezicht houden op de kinderen
- In de zomervakantie bied ik bijles bij mij thuis

Ouders
- Wij zijn twee huisvrouwen
- In de ochtend brengen wij ons kinderen naar school
- Buiten de schoolterrein nemen wij afscheid van ons kinderen
- Vaak blijven wij napraten met andere ouders

Basisschool 6-12 jaar
- Ik ben 7 jaar oud en ik zit in de klas 2
- Contact met de bovenbouw heb ik alleen in de ingang
- Ik vind fijn om buiten te spelen, maar in de pauze moet ik binnen blijven
- Op schoolplein is altijd warm en ongezellig
- Na schooltijd zie ik mijn klasgenoten bijna niet, omdat wij ver van elkaar wonen

Buurtbewoners
- Ons kinderen gaan hier in de buurt naar school
- Na schooltijd moet mijn kind over de hek klimmen om gebruik te make van sportvoorzieningen
- Vaak organiseren wij samen verschillende buurt- en nationale feesten

Middelbare school 12-18 jaar
- Ik ben 14 jaar oud en ik zit in klas 9
- Ik kan goed zelfstandig studeren en ook in groepjes werken
- Studeren moet ik in de klas doen
- Na schooltijd ga ik gelijk naar huis, want er zijn geen buitschoolactiviteiten
- In de vakantie ga ik bij mij klasgenoot thuis samen studeren

Bron: conclusie enquête onderzoek
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Toekomstig gebruikersprofiel
Preschool 0-6 jaar
- Preschool en kinderdagverblijf zijn open tijden de schoolvakantie, handig voor werkende ouders

Docent
- Door meerdere entrees kunnen de kinderen zelfstandig naar de klaslokaal lopen
- Ik kan vanaf de klaslokaal of docentenkamer toezicht houden op buiten spelende kinderen
- Op school is gelegenheid om in de zomervakantie bijlessen te geven

Ouders
- Bij brengen en halen van de kinderen kunnen de ouders napraten in schoolkantine

Basisschool 6-12 jaar
- Ik heb contact met kinderen van verschillende leeftijden
- Mijn pauze is altijd in buitenlucht
- Het schoolplein is lekker koel
- Na schooltijd speel ik op schoolterrein met mijn klasgenoten en buurtkinderen

Middelbare school 12-18 jaar
- studeren kan ik in de klas, in bibliotheek en zelfs buiten
- na schooltijd blijf ik nog een potje voetballen op het schoolterrein
- In de vakantie kan ik naar school om samen met de klasgenoten te kunnen studeren

Buurtbewoners
- Na schooltijd kunnen ons kinderen gebruik maken van sportvoorzieningen op schoolterrein
- Op school organiseren wij samen verschillende buurt- en nationale feesten

Bron: conclusie enquête onderzoek

32

33

Tijdperk van verandering

Ontwerpopgave

20e eeuw

21e eeuw

Uit mijn onderzoek kan ik concluderen dat het grootste deel van de Azerbeidzjaase schoolgebouwen dezelfde ontwerp typologie hebben,
namelijk lange en gesloten gangen die functioneren als ruggengraat met aan weerszijde klaslokalen. Er is weinig tot geen fysieke en visuele
relaties tussen de verschillende functies en kinderen onderling. De relatie tussen de school en de omgeving, zowel binnen als buiten, is
nauwelijks aanwezig. Schoolgebouwen geven geen antwoord op het warme klimaat en de sociaal-culturele condities van Azerbeidzjan. Voor
kinderen en ouders zijn er geen keuze en vergelijkingsmogelijkheden aanwezig. Ik zie grote kansen om een nieuw type schoolgebouw te
introduceren, die inspeelt op de behoeften van de kinderen, de cultuur, het klimaat en de architectuur in Azerbeidzjan.
Mijn architectonische opgave / missie is om Azerbeidzjaanse kinderen en ouders bewust te maken van het gegeven dat een gebouw en de
omgeving van de school veel meer kan betekenen dan alleen een bouwwerk met educatieve doeleinden. Dat de relatie tussen kinderen,
binnen – buiten en programma’s een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Nieuwe type schoolgebouwen moet de
culturele aspecten weerspiegelen en reageren op de omgeving en klimaatomstandigheden van Azerbeidzjan.
34
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IDEAAL ONDERWIJSOMGEVING

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten ontwerpopgave

Tijdperk van verandering

Deze schets had ik gemaakt voor de eindpresentatie. Het is mijn communicatiemiddel en
ik heb gemekt dat dit heel goed werkt. Met deze schets vertel ik over mijn visie voor een
ideale schoolomgeving.

Arzu

heeft een
ruimte
nodig nodig
Kim heeft
een
ruimte
waar ze ongestoord kan leren
waar ze ongestoord kan leren

Mira

vind hethet
fijn om
rustig
Anouk vind
fijn
om rustig
haar boekje te kunnen lezen
haar boekje te kunnen lezen

Yusuf en
Sophie
kunnen
Elchan
en Laman
beter concertrerenin de
zich kunnen
beterzicht
concentreren
in de buitenlucht
buitenlucht

TimTeymur,
Lucas,
Layla
en
Max
Terlan,
Selim en
Aylin
hebben flexibele
ruimte nodig
voor klassikaal
hebben
flexibele
ruimte
nodig
les
voor klassikaal les.

Ruben heeft
een podium
Emiel
heeft
een om
podium
nodig om zichzelf
te kunnen
nodig
zichzelf
te kunnen
showen
schowen

Menselijke schaal
Doorbreken van Sovjet typologe en creëren
van een schoolgebouw op menselijke
schaal

Groen als onderdeel van het leerproces.
De ervaring die opgedaan worden buiten
de muren van het klaslokaal dragen bij aan
kennis, zoals omgaan met mensen en zorg
voor de natuur

17

Het gebouw biedt veiligheid: Een school moet veilig maar geen opgesloten gevoel geven. Veiligheid stelt de kinderen is staat om zorgeloos te leren. Een opgesloten
gevoel kan leiden tot concentratie problemen. Maar een te veilige leeromgeving werkt averechts, kinderen moeten ook leren omgaan met gevaar door risico te nemen,
hulp te vragen en te accepteren.
- Veiligheid

Interactie met de omgeving: buiten spelen geeft de kinderen het gevoel van vrijheid en verlegt hun grenzen. De ervaringen die opgedaan worden buten de muren van een
schoolgebouw
dragen
bij aan kennis van kinderen, zoals omgaan met anderen mensen in de buurt en zorg voor de natuur.
- Interactie met
de omgeving
Een -ruimte
Ruimtevoor
vooriedereen:
iedereen iedere kind is anders kinderen die beter in groepsverband leren en kinderen die beter individueel leren. Ieder kind heeft zijn eigen specifieke
ruimte nodig, maar gelijktijdig moet een kind ook leren omgaan met andere kinderen en zo zich op het sociale vlak kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen goed kijken en
nadoen.
De school
moet daarom de gelegenheid bieden dat kinderen van elkaar kunnen leren.
-Stimuleert
beweging
De school stimuleert beweging: Volgens de Norm Gezod Bewegen moeten kinderen gemiddeld tussen 4 en km per dag bewegen (10000-15000 stappen). In diverse
wetenschappelijke onderzoeken is te lezen dat veel bewegen kinderen helpt in zowel sociale als emotionele ontwikkeling is bovendien goed voor het zelfvertrouwen en
leert kinderen omgaan met boosheid, verdriet, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.
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Het ruimte motiveert om meer te bewegen
Beweging is niet alleen goed voor fysieke
conditie van kinderen, maar is ook goed voor
het zelfvertrouwen en leert kinderen omgaan
met boosheid, verdriet, zelfdiscipline en
doorzettingsvermogen

Klimaatadaptief en hittebestendig
te bouwen
De gevolgen van hitte toename zijn duidelijk
zichtbaar en vooral in steden, hittestres is een
aandoening die veroorzaakt wordt door hitte,
waarbij diverse lichamelijke klachten kunnen
ontstaan

Schoolgebouw als onderdeel van
het maatschappij
Nieuwe school moet voorkomen dat het gebouw
tijdens de avond / weekend / vakantie
veranderd in dode massa

Nieuwe schooltypologie “ Mehelle”
1 mehelle

2 mehelles

meerdere mehelles

ruimtes
galerijontsluiting

Windtoren
Het ondersteunt natuurlijke ventilatie
door lucht van bovenaf op te vangen

Het concept
Groene overkapping
biedt schaduw in de zomer en daglicht in de winter
Zonnepanelen

Gekoelde lucht
in de klas
Galerijontsluiting
bewegen in de buitenlucht

Tekst
38

Tribunetrap
voor gezamenlijke buitenactiviteiten

Mehelle
- het biedt schaduw en veiligheid, koele open ruimte biedt
het thermische comfort in de omliggende ruimtes
- Bomen koelen en filteren hete en vervuilde lucht
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Koele kelder
de lucht zal worden voorgekoeld
door een ondergronds klimaat

Nieuw stedenbouwkundig plan Baku White City

Locatie

Baku
Old City

Baku
Black City - White City

Voor mijn project was ik op zoek naar een locatie die het beste past bij de uitgangspunten van de nieuwe schooltypologie: Innovatief,
ecologisch verantwoord en doordachte integratie.
De stedenbouwkundige plan van Baku White City bestaat uit 3 fases. In totaal komen er 130.000 inwoners en 100.000 nieuwe werkplekken
erbij. Daarnaast wordt bestaande boulevard verlengt en is straks 10 km lang.
40

Bron: http://irs-az.com/new/pdf/201303/1363007678807698918.pdf
https://www.bakuwhitecity.com/en/index
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Geschiedenis van de locatie

Keuze projectlocatie
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Ik heb meest noordelijke locatie gekozen
als mijn projectlotie, de keuze is gebaseerd
op basis van aantal aspecten.
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Woonfunctie
In twee noordelijke wijken Babek
Quarter en Park District komen meeste
woonfuncties, voor verschillende
doelgroepen. Ouders kiezen school die
meeste in de buurt is van hun woonplek.

Verbinden met de Omgeving
Woonwijk Keshla
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Openbaar vervoer
Er zijn natuurlijk ook kinderen die voor
de kwaliteit van school bereid zijn om te
reizen. Babek Avenue is zowel met bus als
met metro goed bereikbaar.
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dustry, other sectors of the economy
also began to develop. Cement, mechanical, and beer factories, power
plants, foundries, textile and tobacco
factories, steam-mills and banks were
constructed here. Trade companies
and shipping companies, the largest
of which was the Caucasus & Mercury,
42
opened their representative offices
here. 40 per cent of russia’s maritime

%

The outbreak of the oil rush is
comparable only with the Klondike
gold rush. The intensive exploitation
of the Baku oil fields began, securing
large inflows of capital from foreign
oil companies.
From 1873, the «oil belt» of Baku
began to take shape. it was known as
Black City. a little later, the industrial
district of Baku emerged, which in-
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Sundgren, B. F. Wunderlich, i. Y. vabelsky, M. j. Belyamin - and in 1879, the
first foreign company and the largest
oil company «Oil Production Fellowship of the Nobel Brothers” with the
main capital of 3 million rubles was
founded in Baku.
apart from the Nobels, the Caspian-Black Sea Company and the
Mazut trading company headed by

re
G

Black City. Nobel tanks

Baku Black City
Baku White City
their activities. The Nobels rented by the company of the american mil- ness was published precisely in Baku
De Zwarte plants
Stad verscheen
eind
19e
eeuw
in
het
oostelijke
deel
van
Baku;
Architecturale
devoted to diversiteit, ecologische compatibiliteit en een doordachte
in Black and White City for lionaire john D. rockefeller - Standard - it was the first periodical
een stukje purifying
stedelijkand
erfgoed
vanaf
de
eerste
olieboom
en
het
resultaat
van
integratie
van de nieuwe ontwikkeling in de bestaande stedelijke context van
processing petroleum Oil. Thus, the economic recovery of oil and mining, which was published
stedelijke ontwikkeling
uit een ver verleden.the
Het
al meer
dan
100
jaarfrom 1899 to 1920. de
stad
werden
latespeelt
19th century
By the
early
20th geïdentificeerd als belangrijke thema’s bij de vorming van het
residues.
turned
Baku
into
een belangrijke
rol the
in de
Soon,
Nobel brothers recruit- one of the largest centers of russia century, nearly half projectconcept.
of world oil was
ed their
financier friends
to helpals
them
and the opslag
largest and
most important
olie-industrie
en verricht
activiteiten
raffinage,
en transport
van extracted in Baku. Atkins, Fosters and Partners, F+A Architects
– P. a. Bilderling, F. a. Blumberg, a. S. city in the Caucasus.
in Black City, along with the oil in“zwart goud”.

Woonwijk Keshla
In Azerbeidzjan is grote verschil tussen
arm en rijk. Aan de hand van huisprijzen
kan ik concluderen dan White city is vooral
bedoeld voor welgestelde bevolkingsgroep.
Ik wil met mijn project ook een kans geven
aan kinderen uit arme gezinnen. Woonwijk
Keshla is een wijk met veel arme gezinnen.
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Projectlocatie
aan de noordzijde
van White City

Schoollocatie

Woonwijk Keshla

Babek avenue
Schoollocatie

Ontwerp

Park

De schoollocatie is tussen twee kruispunten en tegenover een stedelijke park-plein
44
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Context

Omgeving

Woonwijk Keshla

Woonwijk Keshla

Babek avenue

Babek avenue

Eerste twee bouwlagen
commerciele ruimte

De nieuwe school voegt zich logisch in zijn context en defineert het park-plein
46

Wonen in hoogbouw

Woonhof

Het wonen gebeurt voornamelijk in hoogbouw en vanaf tweede bouwlaag
47

Bereikbaarheid

Bouwveld

Woonwijk Keshla

Ba

be

kA
ve

nu

Babek avenue

De compacte stedelijke locatie wordt aan twee zijden begrensd door drukke wegen.
Tegenover de locatie is een openbare stedelijke park / plein.

De nieuwe school is vanuit alle windstreken bereikbaar
48
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e

Schoolvolume

4 Mehelle’s
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Verhogen van benodigde bouwvolume en aansluiten op setback van omliggende gebouwen.
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Er worden vier verschillende “ Mehelles” gecreëerd die beste passen bij zijn gebruikers
1: Aqua, 2: Monky town, 3: Motoriek en 4: Oase
51

e

Restant volume

Accent op de hoek
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De hoek krijgt een accent met de wind-toren en is goed zichtbaar vanuit alle windstreken
Vanaf hier werkt de wind-toren het beste

Restant volume zoals speciale lokalen komen verspreid op het dak
52
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Aula en kantine

Titel
Schaal bestaande school
Ba

be
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nu

Schoolgebouw krijgt twee toegangspoorten richting het Aqua Mehelle.
1 poort tegenover het park en 1 tegenover woonhof.
Aquaplein is vanaf beide straten toegankelijk en het hele jaar door open voor gebruikers.
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e

wat een kindervriendelijke
schaal, he?

Tekst
die mashrabiya herken ik
van oude binnenstad
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Aula en kantine

Titel
Plein bestaande school
Ba

wij kunnen gebruik maken van
bibliotheek tijdens de schoolvakantie

be
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ve

nu

e

Wat leuk dat er interactie is
tussen verschillende leeftijden

Tribunetrap is een verbinding
tussen verschillen mehelles
Vroegen mochten wij
niet buiten spelen

De kantine en aula is direct bereikbaar vanaf de straat en aqua mehelle. Hierdoor kan de kantine tijdens de schoolvakantie dienstdoen als
café en ontmoetingsplek.
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Tekst
57

Wist jij dat water en planten
houden dit plein lekker koel ?

laten we met ouders en bewoners
hier een buurtfeest organiseren ?

Creëren van een plek aan de hoofdentree
Auditorium is het
middelpunt en
van alle kanten goed
zichtbaar

Kantine huidge scholen
Ba

Fijn dat het stil is
in de bibliotheek
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e
Wat een fijne plek voor
ontmoeting, studeren,
pauzeren en optredens

Lunch en liveoptreden,
volgende week is een
Suikerfeest en ze zijn
aan het repeteren

De kantine gaat de relatie aan met de omgeving en krijgt een plek aan de parkzijde
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Bibliotheek en concentratiewerkplekken

Bib. huidge scholen
Ba
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e
Op mijn vorige school was een
kleine en donkere bibliotheek
zonder mooie uitzicht op het park
In het weekend gebruik ik
bibliotheek als een studieplek

Wist jij dat mashrabiya
en planten houden deze
bibliotheek lekker koel

Bibliotheek en concentratiewerkplekken hebben directe relatie met de kantine en aula.
Het hele jaar door open voor gebruikers.
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Ik lees meestal mijn boek
op het balkon en kan ik zie
wat in aqua mehelle gebeurt

Monkey town - KDV, BSO en Sport
Kijk hoe leuk de
kinderen spelen en
hun grenzen testen

Corridor als speelplaats
Ba
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e
Woow, wat kan die jongen hard rennen

Kijk, zij sporten
ook daar beneden

YEAH! Ik voel
me net een vogel

Vanaf het aqua mehelle zijn de overige drie mehelle’s ontsloten met eigen toegangspoort.
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Het is leuk om
te klimmen

Sporten half ondergronds

Sportvoorzieningen
Ba
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Mama, zie je die toren?
Dat is een grote ventilator voor de hele school

Om sport beter zichtbaar en toegankelijk te maken
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Motoriek - basisonderwijs
Als docent kan ik het toezicht
houden vanuit de docentenkamer

Corridor als speelplaats
Ba
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e

Vroegen mochten wij
niet buiten spelen
Zullen we naar ander
mehelles gaan kijken

Het is hier veel leuker
dan in andere hemelles

Motoriek mehelle is direct toegankelijk vanaf gezamenlijke aqua mehelle.
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Leuk hé,
zo’n buitenklas

Oase: Middelbare onderwijs

Titel
Corridor als speelplaats
Ba
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e

wat is hier
lekker koel

Als docent kan ik het toezicht
houden vanuit het klaslokaal

wat is hier
lekker rustig

wij bepalen zelf
ons studieplek

Tekst
68
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Docenten en personeel

Daklandschap
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e

Op de eerste verdieping komt de docentenkamer, de docenten kunnen vanaf hier de veiligheid van de kinderen en
alle vier mehelle’s waarborgen.
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Op het dak komt een groen landschap met verschillende plekken die aansluiten bij de behoefte van speciale lokalen, zoals biologie,
plantkunde of militaire klas.
Gedeelte van het dak, samen met aqua mehelle en sport is de hele jaar toegankelijk voor de gebruikers.
71

Situatietekening

Gezamenlijke buitenles

Hé, wat is het druk
in aqua mehelle

Als docent kan ik het toezicht
houden vanuit het klaslokaal

Deze tomaten zijn rijp en
kunnen naar de kantine

Kijk een aubergine, daar
hadden we gisteren nog over
tijden de plantkunde les

Tekst
72
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Titel
4

Begane grond

1

1
19

18

19

19

18

2
3
4
5
6
7
8

14

19

20

13
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17

1. Aqua mehelle

2.Monkey town mehelle

3.Motoriek mehelle
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4. Oase mehelle

10
11
12
13
14

12

11

15

5

21

1
24

23

24

22

2

3

23
6

25
7
24

74

24

1

8
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5

Entree Aqua
mehelle
Buitenruimte
Spiegelfontein
Receptie
Tribunetrap
Entree Aula/Atrium
Kantine
Terras
Entrée Monkey
Town mehelle
Buitenruimte
Entree gymzaal
Gymzaal
Tribune gymzaal
KDV / BSO /
Preschool
Slaapkamer

16 Entree Motoriek
mehelle
17 Buitenruimte
18 Zelfstandige
studieplek
19 Klaslokaal
20 Tribunetrap
21 Entree Oase
mehelle
22 Buitenruimte
23 Zelfstandige
studieplek
24 Klaslokaal
25 Tribunetrap

Fragment begane grond

Connectie

Zicht

Rust

Eerste verdieping

15
Visuele relatie
tussen mehelles

Studieplek buiten

14

15

15

14

15

1
2
3

15

4

Receptie

5
6
7
8
9

14
16

12

Dynamisch en
koel buitenruime
Klaslokaal
Met voeten in het water,
plek voor verkoeling

13

Aqua mehelle, centrale ontmoetingsplek voor
kinderen, personeel, ouders en buurtbewoners

4
11

Mashrabiya,
een studieplek aan de gevel

Overgangsruimte tussen binnen-buiten,
plek voor zelfstudie

Connectie met Aqua mehelle

5

3

15

11

11

11

10

2

Kantine en terras aan
Aqua mehelle zijde

17
Tribunetrap, plek voor verbinding
en ontmoeting van studiegenoten

20

18

2
6

2
19
Concentratieplek

9

Kantine en terras
aan de parkzijde

20

Zicht op het park

19
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Connectie met het park en omgeving

21

20

7

8
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10
11
12
13
14

Docenten kamer
Kantoorruimte
Motoriek mehelle
Buitenruimte
Zelfstandige
studieplek
15 Klaslokaal
16 Tribunetrap
17 Oase mehelle
18 Buitenruimte
19 Zelfstandige
studieplek
20 Klaslokaal
21 Tribunetrap

1

20

Aqua mehelle
Traptribune
Monkey Town
mehelle
Kruispunt van
mehelles
Openlucht sportveld
Loopbrug
Aula / Atrium
Bibliotheek
Bibliotheek balkon

Fragment eerste verdieping

Connectie

Zicht

Rust

Tweede verdieping

Opening van
Motoriek
Opening van
Monkey Town

11

Docentenkamer en centrale plek
voor toezicht op alle mehelles

18

11

1
2

15

Buiten sportveld
overdekt met vegetatie

Kruispunt van
verschillende mehelles

Tribunetrap, plek op
sportwedstrijden te kijken

Tribunetrap, plek voor
theatervoorstellingen in buitenlucht

11

6

12

3

Loopbrug en
een uitkijkpunt

Visuele relatie
tussen mehelles

Aqua mehelle
Monkey Town
mehelle
3 Motoriek mehelle
4 Oase mehelle
5 Tribunetrap
6 Daktuin
7 Vegetatie
overkapping
sportveld
8 Aula / Atrium
9 Studieplek/rustplek
10 Concentratieplek

14

Toegang tot sportveld is
rechtstreeks van buiten

11

16

2

7

11
12
13
14
15

11
5

Opening van
Aqua mehelle

11

4

11

1

Tribunetrap in Aula / Atrium, is een centrale grote
binnen ontmoetingsplek met uitzicht op het park

13
Bibliotheek balkon en
leesplek in buitenlucht

17

Visuele relatie
tussen functies

Vide van
Aula / Atrium
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8

9

6

6
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10

Buitenklas
Geografie klaslokaal
Biologie klaslokaal
Chemie klaslokaal
Informatica
klaslokaal
16 Militaire training
klaslokaal
17 Plantkunde
klaslokaal
18 Natuurkunde
klaslokaal

Fragment tweede verdieping

Connectie

Zicht

Rust

Routing van “leerling basisonderwijs”

5

Militaire klas

Tribunetrap, plek op
sportwedstrijden te kijken

6
Militaire klas met
specifieke buitenruimte

1

Kinderen nemen afscheid van
hun ouders, ouders kunnen
in Aqua mehelle met elkaar
napraten

buitenklas met
kweekkas

4

Opening van
Aqua mehelle

Vide van
Aula / Atrium

5 minuten pauze tussen de
lessen gebeurt in de buitenlucht

tweede verdieping

2

Kinderen verspreiden naar hun
eigen mehelles en kunnen hier
hun ochtendenergie kwijtraken

3

6

Hier begint de eerste les
6

Plantkunde klas

Visuele relatie
tussen functies

Studieplek / rustplek
tussen daklandschap

Mashrabiya,
een studieplek aan de gevel

Een grote open plek om geconcerteerd te kunnen
studeren met zicht op het park en daktuin
Daktuin / stadslandbouw zorgt voor meer
verbondenheid tussen school en omgeving

Zicht op het park
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5

Voor speciale lessen gaan de
kinderen naar de bovenste
verdieping

6

eerste verdieping

Voor middagpauze kunnen
de kinderen naar kantine,
bibliotheek, sportveld of dak

3

4

2

7

1
7

Aan het einde van de dag
wachten de ouders hier op hun
kinderen.

6
begane grond
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Flexibiliteit in gebruik
Openingstijden
schooltijden

Bezettingsdiagramma en BVO
Openingstijden
avond / weekend / vakantie

Flexibel verhuurbaar

Huidige school

kinderen

volwassenen

overdag

‘s avonds

weekend

vakanties (van 1-6 tot 1-9)

kinderen

volwassenen

overdag

‘s avonds

weekend

vakanties (van 1-6 tot 1-9)

KDV / BSO

tweede verdieping

Klaslokaal
Bibliotheek

Daktuin
Concentratieplekken

Gymzaal
Kantine

eerste verdieping

Toneelzaal
Tribunetrap
Sportveld
Bibliotheek

Buitenplein

begane grond

KDV / BSO
Aqua mehelle
Monkey town mehelle
KDV / BSO
Tribunetrap
Gymzaal
Kantine/cafe
Aula / atrium
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Aula en kantine
Eén van de mehelles
Gymzaal

Klaslokaal
Gemiddeld totaal oppervlakte 20,5 m2 bvo per kind
Gemiddeld
binnenruimte 12 m2 bvo per kind
Bibliotheek
Gemiddeld buitenruimte 8,5 m2 bvo per kind

Gymzaal
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Kantine
Toneelzaal

Doorsnede Aula en Sport

Buitenplein
Nieuwe school

kinderen

volwassenen

overdag

‘s avonds

weekend

vakanties (van 1-6 tot 1-9)

KDV / BSO
Klaslokaal
Bibliotheek
Gymzaal
Kantine
Toneelzaal
Buitenplein

Gemiddeld totaal oppervlakte 20 m2 bvo per kind ( -0,5 m2 per kind )
Gemiddeld binnenruimte 8,5 m2 bvo per kind ( - 3,5 m2 per kind )
Gemiddeld buitenruimte 11,5 m2 bvo per kind ( + 3 m2 per kind )

Tekst
84
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Doorsnede Aqua en Monkey town

Doorsnede Oase en Motoriek

Tekst

Tekst
86
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Gevels reageren op verschillende openbare ruimte

Gevelprincipe
Mashrabiya refereren naar de architectuur van Baku

Blad perforatie in mashrabiya
creëert een tapijt van schaduw
op de vloer

4
Privacy en schaduw Blad perforatie

Tapijt van schaduw

Erkers refereren naar de architectuur van Baku

3

Volwassen
Kind
Peuter
Baby
Plek aan de gevel

Schaal en maat

Materiaal hout en planten

Verticaliteit refereren naar Baku White City

Neggediepte zorgt voor de nodige
schaduw.
Afstand onderling is passend bij het
gebruik erachter en de inrichting
van de openbare ruimte,

2
Verticale stad

Verticale
elementen
overhoeks
architectuur

Materiaal
Kalksteen
“Aglay Stone”

Creëert privacy en geslotenheid

Creëert toegankelijkheid en openheid

Creëer de menselijke schaal en maat

Volwassen
Kind
Peuter
Baby

1
De massiviteit
van huidige
schoelen

Horizontale
betonbanden
overhoeks
architectuur

Materiaal
groen beton

Gevelprincipe

Gevels reageren op zijn context en functie erachter
88
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Zitplek aan
de gevel

Werkplek aan
de gevel

Gevelaanzicht

+20000

+20000

+20000

+20000

+13200
+12200

+13200

+9000

+9000
+13200

+8900

+8900

+13200
+12200
+5000
+4000

+5000
+9000

+8900
+4000

+9000

+8900

0

0
+4000

+5000
0

+5000

0

0

0
+4000

0

0

0

2,5

5

10 m

0

2,5

5

10 m

2,5

5

0

0

2,5

5

oostgevel

zuidgevel

+12200

+8900

+12200

+12200

+4000
+8900

+8900
0

+12200

+4000

+8900
+4000

0

2,5

5

10 m

0

2,5

5

10 m

0

0
+4000

0

noordgevel

0

2,5

5

10 m

0

2,5

5

10 m

westgevel
90

10 m
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10 m

Gevels reageren op zijn context en functie erachter

Klimaatconcept “Windtoren“

Ik heb mijn installatieconcept besproken met
Jacco Paauw (Team Leader Building Physics)
van firma Arup. Zijn advies was dat dit zeker
realiseerbaar natuurlijke ventilatieconcept
is en dat er voor verdere uitwerking
ventilatieberekeningen moeten worden gemaakt.

Wind toren

afsluitbare kleppen door onderdruk
overdruk

toevoer schacht

Buitenruimte

Concentratieplekken

Een roterende dakkap is
een combinatie van een
kleine windturbine en een
afzuigventilator, voorzien
van rechte of gekromde
schoepen. Als de wind op
de schoepen blaast gaat de
turbine roteren en creëert
daarmee binnenin een
onderdruk waardoor lucht
wordt afgezogen.

Buitenklas

Bibliotheek

Klaslokaal

Buiten
sportveld

Klaslokaal

Gymzaal

Klaslokaal

Akoestisch verlaagd
plafond als 1 grote
luchtdicht kanaal. Via hard
op hard gepositioneerde
luchtrooster wordt gekoelde
lucht met lage snelheid
rechtstreeks de klas
ingebracht

Aula en
Kantine
Klaslokaal

toevoer en afvoer schacht

warmtebronnen (kinderen)

Noordgevel
- Verdichte gevel op begane grond
- Open gevel op verdieping
- Minder diepe negge

Zuidgevel
- Hoge begone grond
- Open gevel richting het park op
begane grond
- Verdichte gevel op verdieping
- Diepe negge en mashrabiya

Oostgevel
- Verdichte gevel op begane grond
- Open gevel op verdieping
- Diepe negge en mashrabiya
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Westgevel
- Verdichte gevel
- Diepe negge en mashrabiya

gekoelde deken

gekoelde windtoenel
Bron: Jacco Paauw, firma Arup
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Verdringingsventilatie
Bij verdringingsventilatie wordt de gekoelde
toevoerlucht op vloerniveau (als gekoelde deken),
met lage snelheid rechtstreeks de comfortzone
ingebracht, waar het door warmtebronnen
(kinderen) verwarmd wordt. Hierdoor ontstaan
convectieve warmtestromen, die de verwarmde
en verontreinigde lucht naar het bovenste deel
van de ruimte voeren. Boven in de ruimte wordt
deze lucht afgezogen en afgevoerd.

Klimaatconcept

toevoer schacht

afvoer schacht
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via luchtrooster wordt
gekoelde lucht met lage
snelheid rechtstreeks de
comfortzone ingebracht

95

Huidig ontwerp - Hoofd entree
- Geen menselijke schaal
- Introvert ontwerp

Conclusie
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Nieuw ontwerp - Hoofd entree
- Een schoolgebouw op menselijke schaal
- Extravert ontwerp

Huidig school - Kantine &
bijeenkomstruimte
- Beperkt toegangkelijk
- Alleen voor speciale gelegenheden

Nieuw school - Kantine & bijenkomstruimte
- Vrij toegankelijk
- Ruimte met meerdere gebruiksfuncties

Huidig ontwerp - Corridor
- Corridor als pauzeruimte

Nieuw school - Mehelle
- Pauzeren in de buitenlucht

Huidig ontwerp - bibliotheek & klaslokaal
- Opgesloten leeromgeving

Nieuw school - bibliotheek & klaslokaal
- Groen als onderdeel van het leerproces

Huidig ontwerp - Corridor
- Demotiverende plek om te bewegen en ontmoeten

Nieuw school - Mehelle
- Het ruimte motiveert om meer te bewegen
- Het ruimte zorgt voor meer interactie

een nieuwe START

Doorbreek oude routine en wordt innovatief
om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen

Mijn architectonische opgave / missie
Azerbeidzjaanse kinderen en ouders bewust te maken van het gegeven dat een gebouw en de
omgeving van de school veel meer kan betekenen dan alleen een bouwwerk met educatieve
doeleinden. Nieuwe type schoolgebouw moet de culturele aspecten weerspiegelen en
reageren op de omgeving en klimaatomstandigheden van Azerbeidzjan.

