INRICHTING

INRICHTING
GESTOELD OP VISIE

Alles in huis voor

COLLEGE

Steeds meer scholen kiezen voor een college-opstelling in een

INRICHTING

Anders kijken naar inrichting
Het onderwijs is volop in beweging. Visie is leidend, maatwerk

56

van hun onderwijsruimtes, vaak gecombineerd met andere
vormen van zitten. Zo kan de ruimte flexibel gebruikt worden.

118

wordt vanzelfsprekender, leren wordt flexibeler. Dit alles heeft
gevolgen voor de leeromgeving. Het nieuwe leren vraagt

DIFFERENTIATIE

24

om een andere kijk op inrichten. Geen lokaal meer maar
een leeromgeving. Een schoolinrichting is niet alleen het vullen
van een ruimte met meubels. Het is een doordacht plan waarin
de onderwijsvisie van de school centraal staat.

VERBLIJVEN

72

BINASK

126

WERKEN

In dit themaboek nemen we u aan
de hand van tien thema’s en vele

12

ontwikkelingen op het gebied
van onderwijsinrichting mee door
tal van inspirerende voorbeelden.

102

INSTRUCTIE

PRAKIJK

U ontdekt slimme oplossingen voor innovatieve
leeromgevingen, maakt kennis met de nieuwste
meubellijnen en kunt ‘binnenkijken’ bij andere
scholen. Ook lichten we specifieke producten
en productlijnen uit. Als totaalleverancier binnen
het onderwijs heeft Heutink ook op het gebied van
inrichting het meest uitgebreide productportfolio.
En wist u dat u naast meubilair ook bij ons terecht
kunt voor zaken als lockers, afvalvoorzieningen,
armaturen en projectstoffering?

De manier van instructie geven in

Een van de ontwikkelingen als

Leerlingen maken gebruik van

De uitdaging van het creëren

Er komt nogal wat kijken bij de

Werken anno nu verandert. Er is

ons hedendaagse onderwijs is ver-

gevolg van de maatschappelijke en

verschillende ruimtes op school.

van een veilige, realistische en

vakken BiNaSk & Science. Naast

steeds meer interesse in dynamisch
werken, waarbij langdurig zitten

anderd. Het is niet langer vanzelf-

technologische ontwikkelingen is

Denk hierbij aan de gang, een aula

aantrekkelijke oefenomgeving

de juiste materialen is er ook veel

sprekend dat een docent 50 minuten

de opkomst van de leeromgeving

en verschillende tussenruimtes...

die voldoet aan de geldende

aandacht voor de veiligheid van de

met bewegen wordt onderbroken.

voor de klas staat en aan het woord

waarin gedifferentieerd lesgeven

Deze gevarieerdheid van gebruik

wet- en regelgeving die geldt

leeromgeving waarin de leerlingen

Het werken moet meer in balans

is. Het onderwijs is in verandering,

wordt gefaciliteerd. Klaslokalen

vraagt om een zo multifunctioneel

voor praktijksimulatie-lokalen.

op ontdekkingsreis gaan.

zijn met wat wij als mensen nodig

de rol van de docent verschuift en

transformeren mee van lokaal naar

mogelijke inrichting.

het lokaal verandert mee.

leermiddel.
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Startpunt bij
inrichtingsvraagstukken

PROJECTMATIG

Bent u na het bekijken van dit boek benieuwd naar de

LEREN & WERKEN

mogelijkheden voor uw onderwijsinstelling? Wilt u advies
op maat, ontdekken wat we voor u kunnen betekenen

Diverse projectfases vragen elk om

of gewoon eens sparren met een ervaringsdeskundige?

een eigen manier van werken en

Onze inrichtingsspecialisten, interieurarchitecten en

communiceren. Het resultaat is vaak

projectbegeleiders denken graag met u mee!

een dynamische en uitdagende inrichting
waar balans is tussen actie en interactie.

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting
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176

hebben.

160

DUURZAAM
& MAATWERK

OVER HEUTINK

Lees ons verhaal en
ontdek meer over de
labels, merken, partners
en mensen achter
Heutink voortgezet.

138

Het onderwijs van vandaag en morgen
vraagt om steeds meer flexibiliteit
in denken. Zo ook als het gaat om
de inrichting van de leeromgeving.

SOCIAAL WELBEVINDEN
Bewegingsvrijheid, sfeer, lucht, licht en geluid…
Allemaal factoren die van invloed zijn op het welbevinden in een ruimte.
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“

Een schoolinrichting is niet alleen een
verzameling van meubels, maar verdient
een doordacht plan waar de onderwijsvisie
van de school centraal staat en waar geen
kaders hoeven te gelden als het gaat
om kwaliteit, merk- en materiaalkeuze,
kleuren, maten en meer.

Geen stoel
maar een
zitoplossing

“

Bij Heutink projectinrichting spreken we liever niet
van een stoel, maar van een zitoplossing. Aan de hand van een
doordacht stappenplan (zie ook pagina 6) begeleiden we scholen
naar een inrichting die aansluit bij hun onderwijsvisie. Daarbij kunt u
rekenen op onze zekerheden. Een bewezen effectieve aanpak;
niet voor niets gingen al vele onderwijsinstellingen u voor
op weg naar hun ideale inrichting.

NUMMER 1 INRICHTER IN VO,

gegeven, stevige stalen constructies

MBO EN HO

en bekend van de Pagholz-kuip… We

Waar we ooit startten met het

zijn met recht trots op het complete

inrichten van voornamelijk kinder-

A2S-assortiment in ons meubilair-

opvangorganisaties en basisscholen,

programma. En als exclusief dealer

zijn we sindsdien flink gegroeid. We

van het V/S-meubilair zijn ook top-

ontwikkelden en professionaliseerden

pers als de Panto Swing leerlingstoel

onze inrichtingstak en mogen ons

en de UNO-M leerlingtafel met het

vandaag de dag met een groot team

onverwoestbare blad exclusief bij ons

specialisten, ontwerpers, architec-

verkrijgbaar. V/S is daarnaast ook

ten, partners en autoriteiten ook de

koploper op het gebied van circulaire

nummer 1 inrichter noemen binnen

economie. Zo voldoet zij aan de

het voortgezet-, praktijk-, techniek-,

strengste normen van CO2-reductie.

“Uw visie ,
ons maatwerk
en de beste
merken”

mbo- en hoger onderwijs.
CO-CREATIE
EXCLUSIEVE LEVERANCIER VAN

Onze aanpak is er een van co-creatie:

STERKE MERKEN EN DUURZAME

samen komen we tot een passend

TOPKWALITEIT

inrichtingsvoorstel. Want een goede

Met de complete lijn van zowel A2S

inrichting draagt bij aan de optimale

als V/S in het aanbod hebben we

ontwikkeling van kinderen en jong-

de topkwaliteit van Europa’s grootste

volwassenen én aan goed onderwijs.

en meest innovatieve schoolmeubelproducenten in huis. Prachtig vorm-

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting
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Stap

8

In stappen
naar een
inrichting
gestoeld op uw
onderwijsvisie
Doordacht en bewezen effectief

GROOT OF JUIST HEEL KLEIN;
WE BENADEREN IEDERE
INRICHT INGSV RAAG MET
DEZELFDE PLANM ATIGE AANPAK

inrichting te maken werken we met een doordacht en bewezen effectief

Stap

Inventarisatie

op maat die uw visie op onderwijs ondersteunt.

Stap

Inrichtingsvoorstel

6

opdracht
& productie

Om tot een optimaal voorstel te kunnen komen,
bespreken we klant- en locatiespecifieke punten

Want we vinden dat elke klant de aandacht
moet krijgen die hij of zij verdient, ongeacht
wensen, eisen en budget. Een uitgebreide
inventarisatie en een op maat gemaakt
inrichtingsvoorstel zijn daarom vaste
onderdelen in ons stappenplan.

Gebruik door derden
Onderwijstype

Uitstraling

Doel Architectuur
elementen

Vaste

ICT Activiteiten Sfeer

Na finetuning en goedkeuring van het

Ontwikkelingen Budget

inrichtingsvoorstel gaan we voor u aan de

Manier van lesgeven Knelpunten

slag om de complete inrichting op het juiste

Omgevingsinvloeden Multifunctionele

moment, in de juiste samenstelling en met

inzetbaarheid Gebruikte

lesmethoden Inventarisatie

1

Op basis van de informatie die we
stappen komen we met een
inrichtingsvoorstel, bestaande uit:

Proefopstelling
Materiaalvoorstel maatvoering
Productbladen Offerte
Monstermateriaal Beamer
2D Presentatie Moodboards
Kleurvoorstel

projectteam
• INRICHTINGSADVISEUR
Heutink projectinrichting
• PROJECTBEGELEIDER

de juiste kwaliteit voor u te realiseren.

verzameld hebben in de voorgaande

Geloofs- of levensovertuiging

stappenplan. Aan de hand van dit stappenplan bewaken we het gehele
proces van inventarisatie tot en met nazorg. Het resultaat? Een inrichting

4

met het projectteam:

Stap

Om een goede vertaling van uw visie op onderwijs naar een passende

2

Stap

7

Levering
In overleg stellen we een planning op voor
de levering en plaatsing van uw inrichting.
Naar uw wens, op maat. We stemmen de planning
af met onze partners voor standaard meubilair
en producten die op maat voor u worden gemaakt
om te waarborgen dat alles op het juiste moment

Heutink projectinrichting
•	BEVOEGD CONTACTPERSOON

Stap

klant

bij u geleverd en geplaatst wordt.

5

• SPECIALIST (optioneel)

Stap

Aan de hand van het uitgebreide inrichtings-

3

voorstel kunt u de stijl en productkeuzes goed
beoordelen en weet u exact waar u voor kiest.

Projectplan

Er is ruimte voor bijschaven en finetunen met
als resultaat een
inrichting die aansluit

Nazorg

op uw wensen en past

Na levering instrueren we u over

een projectplan met daarin onder andere:

bij uw organisatie.

hoe u de inrichting optimaal kunt
benutten. Ook plannen we evaluatie

Finetunen

Verantwoordelijken

Acties

6

8

De volgende stap is het opstellen van

Planning

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting

Stap
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momenten in en voeren we controles
en preventief onderhoud uit.

Shift+

Extreem flexibel
meubelprogramma

DE STOEL

De stoelhoogte moet zo worden gekozen
dat de voorkant van de stoel in lijn is met

een actieve oplossing
voor leren & zijn

de onderkant van de knieschijf.
•	De hoek tussen de bovenbenen en
de romp moet iets groter zijn dan 90˚,
zodat het heupgewricht zich boven
het kniegewricht bevindt.

Leren en de leeromgeving zijn nauw met elkaar verbonden: het is enorm
belangrijk om ruimtes te creëren die de ontwikkeling van leerlingen stimuleren
in plaats van belemmeren. Het aanbod van schoolactiviteiten wordt met

•	Beide voeten moeten volledig contact
maken met de vloer.
•	Er zou ongeveer drie tot vier vingers
ruimte moeten zijn tussen de voorkant

de dag groter. Maar speel je slim in op deze ontwikkeling? Door te kiezen

van de stoel en de achterkant van de

voor aanpasbare, multifunctionele ruimtes met meubels die daarvoor

knieën zodat, zelfs wanneer helemaal
achterover wordt geleund, de onderbenen

gemaakt zijn. Het meubelconcept van Shift+ is gebaseerd op deze zeer
flexibele leeromgevingen. Ze bieden ruimte aan de meest uiteenlopende

nooit de voorkant van de stoel raken.
•	De rugleuning van de stoel moet

onderwijs- en leermethoden.

zodanig zijn gevormd dat deze de
ruggengraat ondersteunt, met name
als ze achterover leunen.
Duits hoogleraar Health and Kinetics

•	De hoogte van de de rugleuning

Scientist Dr. Dieter Breithecker

moet minstens even hoog zijn als

DAAROM SHIFT+

is deskundige op het gebied van hoe

de schouderbladen.

menselijk lichaam en geest werkt
in combinatie met de juiste inrichting

> Ultra-flexibel & ergonomisch

DE TAFEL

> Eenvoudig schuiven, eindeloos variëren

•

> Ergonomische toppers

•	Ontspan de armen in een naar voren

Pas de hoogte van de tafel aan.

Tip van
dr. Breithecker

op school en vertelt over het gedachtegoed achter het Shift+ concept.

STOP MET ZITTEN

sieke ontwikkeling uit balans raken.

leerlingsets per lokaal te kiezen

Succesvol leren moet het lichaam,

Inactief zitten geeft meer stress aan

voor verstelbare meubels. Daarmee

“Kies voor een optimaal effect van de

de geest en de ziel aanspreken.

weefsels en systemen van ontwik-

is in de meeste gevallen voldoende

PantoSwing voor een maat stoel waarbij

Een van de redenen dat traditioneel

kelende lichamen. Leerlingen ‘dwin-

flexibel te kiezen voor de juiste set

de voorkant ongeveer dezelfde hoogte

lesgeven bestaat uit het gegeven dat

gen’ om fysiek stil te blijven zitten in

voor elke leerling. Het alternatief:

heeft als die van de knieschijf.”

studenten rigide zitten op hun toege-

een statische omgeving levert onge-

meubels met vaste hoogte in zes

wezen zitplaats, is dat veel mensen

mak, vermoeidheid en verminderde

verschillende maten (volgens CEN

nog steeds geloven dat de hersenen

concentratie en productiviteit op.

prEN 1729-1, red.).”

staan van het lichaam en dat het

WE KUNNEN WEL WILLEN, MAAR

DE JUISTE STOEL & TAFEL...

lichaam niet wordt gebruikt wanneer

HET MOET OOK NOG KUNNEN

ZÓ ZIT HET!

wij leren. Leerlingen voortdurend

Een ergonomische leeromgeving

Metingen hebben aangetoond dat

vertellen stil te zitten of rechtop te

met verstelbaar meubilair is eigen-

kinderen met dezelfde lichaams-

zitten, gaat in tegen de natuurlijke

lijk de enige manier om ervoor te

lengte verschillende onderbeen-

bewegingsbehoeften van kinderen.

zorgen dat iedere leerling altijd

lengtes kunnen hebben. Eén

is eenvoudig aan te passen, waardoor de leeromgeving een geheel nieuw

Ook kent veel onderwijsmeubilair

precies de juiste maat stoel en tafel

standaard maat stoel en tafel bieden

perspectief krijgt en een breder scala aan activiteiten in één en dezelfde ruimte

van oudsher een ‘statisch’ ontwerp.

heeft. Alleen hangt hier een bepaald

geen ideale pasvorm voor deze

Jammer, vindt Dr. Dieter Breithecker.

prijskaartje aan, dat niet voor ieder-

verschillen. Daarom is het belang-

gerichte, rechtop zittende positie

> Aandacht voor sfeer

langs de zijkanten van het lichaam.

> Door de organische vormen en uitnodigende

•	Richt nu de armen 90˚ op, terwijl

lijnen van deze meubellijn oogt de ruimte

de vingers rusten op het tafelblad.

prettig, ‘zacht’ en toegankelijk

•	Het tafelblad moet de vingertoppen
aanraken op de hoogte van de hoek
van 90°.

op de een of andere manier los

“Shift + maakt het mogelijk om ruimtes aan te passen aan de toenemende
wisselende onderwijs- en leerbehoeftes gedurende een schooldag. De indeling

mogelijk is.” David A. Stubbs II

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > INSTRUCTIE
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een zomaar haalbaar is. We kunnen

rijk dat de optimale zithoogte wordt

“Kinderen zijn gewend geraakt aan

wel willen, maar het moet ook nog

gebaseerd op de werkelijke lengte

passief-ontvankelijk fysiek gedrag

kunnen. Een goed alternatief is om

van het onderbeen.

en inactief zitten. Hierdoor kan fy-

voor ongeveer één derde van de
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Multifunctionele
tafel te gebruiken als
bureau, docententafel
of instructietafel

10 jaar kwaliteitsgarantie
op zowel tafel als stoel

Leverbaar
in vele
kleuren

“Custom made”
Wist u dat de PantoSwing-LuPo stoel ook uit te voeren is
met uw eigen logo/label op de achterzijde? Naast dat het stijlvol is,
voegt dit ook een subtiel eigen gezicht toe aan de stoel.

OPTIONEEL:

afsluitbare
lade

Stijlvol en
herkenbaar
VRAAG
ER NAAR
bij uw
adviseur.

meest verkochte
lEERLINGSET
van europa

RondoLift zit- en statafel

Niet op
de muur
tekenen?!
JUIST WEL!

Ovale tafel, optioneel met afsluitbare
lade onder het werkblad. De werkbladhoogte is traploos verstelbaar van 69 tot
en met 113 cm. De kruisvoet is uitgevoerd
met wieltjes of optioneel met glijders.
Formaat tafel: 130 x 80 cm.

Uno-M leerlingtafel

PantoSwing-LuPo stoel

• Uitgevoerd met kras-,

•	Ergonomisch gevormde zitkuip.

slag- en stootvaste

•	Unieke ophanging.

lignodur blad.

•	De stoel klemt zich tussen de poten van de

• Uit te voeren in

Shift+ Base tafel

Chameleonwand

•	Voorzien van unieke duo-glijders waardoor

Kies zelf waar en hoe u werkt met deze in

Doordat in het hedendaagse onderwijs niet meer

krassen op linoleum vloeren voorkomen

hoogte verstelbare, mobiele docententafel.

één vast moment van instructie is, maar dit op

worden.

Dit stand-by werkstation laat zich eenvoudig

meerdere momenten van de dag plaatsvindt, is

verplaatsen door de wielen en kan dus snel

de Chameleonwand een mooie toevoeging aan

worden bijgeschoven bij staande én zittende

het lokaal, leerplein of studieruimte. Deze slimme,

instructie en een staand én zittend overleg

interactieve wand biedt letterlijk ruimte voor

of gesprek. Om ongehinderde mobiliteit te

instructie, verlengde instructie, scrum- en brain-

garanderen, zijn zowel werkoppervlak als

stormsessies. Door de verschillende mogelijkheden

geïntegreerde opslagruimte compact.

in vorm en afmetingen kan deze bijzondere wand

tafel waardoor deze niet van de tafel valt.

12 kuip- en framekleuren.
• Toepasbaar in diverse
opstellingen.

Perfecte match
voor ‘instructie 2.0’

De kuip is hol en bevat vele minuscule gaatjes waardoor hij kan ademen.
Hierdoor kan het materiaal bewegen, voorkomt het zweten en bevordert
het de zit.

DOORSNEDE VAN DE KUIP

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > INSTRUCTIE

ook goed dienst doen als strakke wandafwerking.
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Haags Montessori Lyceum
(locatie Neuhuijskade)

Innovatieve
werkplaatsen,
instructieplekken en
studieruimtes

Den Haag

Een prachtig transparant
gebouw met werkplaatsen,
instructie- en studieruimtes

Inrichting
voor ambitieuze doeners

Aan de Neuhuijskade in Den Haag wordt geleerd en gewerkt in
een prachtig transparant gebouw met werkplaatsen, instructie- en
studieruimtes. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie verbonden
is aan praktische opdrachten en wat van deze school een dynamische
onderwijslocatie maakt waar leerlingen, onder begeleiding,
kunnen werken aan hun opdrachten en hun huiswerk. Zij volgen met
hun nieuwsgierigheid een ontdekkingstocht naar kennis, ervaringen en
bijzondere talenten. Op hun eigen niveau en op een manier die bij ze past.

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > DIFFERENTIATIE
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Rotterdam International Secundary School
Rotterdam

Uitdagende,
gevarieerde
verblijfplek voor
wereldse leerlingen

STUDIERUIMTE
IN VOORMALIGE
WERKPLAATS

De studieruimte kenmerkt zich door
een diversiteit aan overleg- en projectplekken, variërend in diverse vorm,

Deze studieruimte is gecreëerd

kleur, afwerking, uitvoering en maten.

in een voormalige werkplaats in

Zo is een uitdagende ruimte gecreëerd

een oud BAM-gebouw. Omdat de

die dagelijks een centrale verblijfplek

totale afwerking van de ruimte

vormt voor de internationale leerlingen.

industrieel van karakter zou blijven wilden we naast de gewenste functionaliteiten natuurlijk
ook bijdragen aan het bijzondere
karakter van de ruimte.
INDUSTRIËLE MATERIALEN
EN AFWERKING
Prominent aanwezig in de
ruimte is bijvoorbeeld een
grote roldeur en de zichtbare
betonnen delen op de wanden
en plafonds. We kozen daarom
voor meubilair in een uitvoering
met dikke kokerprofielen die
perfect passen bij dit industriële
karakter. De donkere poedercoat
laag op de frames zorgt voor
een mooi contrast ten opzichte
van de betonkleurige vloer en
de lichte wanden op de begane
grond.
STOFFERING PASSEND
BIJ KLEURRIJKE LOGO
De gekozen kleuren in de diverse stofferingen zijn nauwkeurig
geselecteerd, passend bij het
kleurrijke logo van deze school.

Meubels en signing matchen
Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > PROJECTMATIG LEREN & WERKEN
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Toekomstproof
leeromgeving
Door te kiezen voor een vaste collegezaalopstelling kan ongestoord gewerkt worden zonder dat
een ruimte eerst moet worden heringericht rekening houdend met roosters en pauzes.
Dit scheelt een hoop organisatorische uitdagingen.
Collegezalen kunnen op diverse manieren worden ingedeeld. Zo kan gekozen worden voor
rechte of ronde opstelling, voor vaste of opklapbare tafels en voor allerlei materialen en kleuren.

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > COLLEGE
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Meubels die tegen
een stootje kunnen
Door zitelementen te voorzien van een speciale, uniek samengestelde, PU-coating
worden meubels gecreëerd die tegen het meest intensieve onderwijsgebruik kunnen.
De coating is voorzien van een lichtruwe laag waardoor grip ontstaat en wordt
rondom aangebracht, zodat de elementen waterafstotend en makkelijk schoon te
houden zijn. Uitermate geschikt voor in aula’s, ganggebieden, entrees en leerpleinen
en in diverse maten, vormen en uitvoeringen toe te passen. Hartstikke studentproof
dus en nog mooi ook!

Deze Mr. Blue tafel en
podium in één is uitgevoerd in gerecycled
kunststof; een milieuvriendelijk product
dat wordt gemaakt van
tweedehands kunststof.

TAFEL EN
PODIUM
IN ÉÉN

Door te
spelen met
materialen en
kleuren ontstaat
vaak een
verrassend
effect.

Recht, rond, organisch….
varieer met vormen
voor een speels effect.

EEN
MILIEUVRIENDELIJK
PRODUCT

mister blue

Het wordt geproduceerd door verschillende kunststoffen samen te smelten en
te persen in standaard vormen. Het materiaal is niet geïmpregneerd en geeft
geen giftige stoffen af. Door het productieproces is gerecycled kunststof zeer
massief; het is zwaar, oersterk en gaat in
de buitenlucht tien keer langer mee dan
hout. Ook is het vorst- en UV-bestendig
en neemt het geen vocht en vuil op.

REVOLUTIONAIR: TAFEL EN PODIUM IN ÉÉN!

Tough wrap

Mr. Blue is een revolutie op het gebied van

Roofer maakt tough furniture: meubels die tegen een stootje kunnen en geschikt zijn
voor intensief gebruik. De meubels worden gemaakt van duurzame materialen zoals bisonyl,
staal, oersterke PU-coatings en recycled kunststof. Ze vallen op door kleurrijke prints en
een onorthodoxe stijl. De Tough Wrap collectie laat zich kenmerken door extreme stevigheid
door de speciale coating die wordt toegepast. Deze stevige en duurzame beschermende laag

Zeggen is één,
zien is geloven
Zelf zien hoe stevig Tough Wrap
elementen nou echt zijn?
Bekijk dan deze video!

https://vimeo.com/125019212

picknicksets. Het is de eerste set die beschikt over
een podiumstand. Overdag geschikt als ontmoetings- of
lunchplekken en ’s avonds als podium voor een optreden of
informatieavond. De Mr. Blue is een robuust en toch elegant vormgegeven zitelement dat door de combinatie van functies uniek is.
Omdat de Mister Blue
zó goed werd ontvangen

LIEF VOOR HET MILIEU ÉN STUDENTPROOF

heeft een enorme flexibiliteit van meer dan 400% rek. Hierdoor blijft de coating buigzaam

Meerdere Mr. Blue tafels kunnen makkelijk verplaatst worden, zodat u snel en zonder veel moeite

en weerstaat stoten en schokken.

een groot podium kunt creëren. Het meubel is ideaal op plaatsen waar met gelegenheden een podium
opgezet moet worden, maar waar deze niet structureel nodig is. U hoeft niet meer
de tafels uit de ruimte te verwijderen: uw tafels zíjn het podium!
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hebben we dit meubel
standaard opgenomen in
ons assortiment (710.681)

Teamkamers
Wist u dat we naast een breed assortiment meubilair en maatwerkoplossingen ook een uitgebreid assortiment voeren voor de inrichting van teamkamers? Met meubels die net even
anders ogen dan de meubels voor de onderwijsruimtes? Ook voor een fijn verblijf van het
team worden we graag uitgedaagd voor het maken van een verrassend inrichtingsvoorstel
met oog voor sfeer, ontspanning en diversiteit in zitvormen.

Sfeervolle ruimtes voor
vóór, tussen en na
de lessen.
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Stad & Esch
Meppel

Alles in huis voor het voortgezet TECHNIEK & BINASK

Indrukwekkende
Ontdek
labs

Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen

TECHNIEK
& BINASK

T 0548 - 53 66 66
voortgezet@heutink.nl
www.heutink.nl

Bekijk
meer van dit
project in het
themaboek
Techniek &
BiNasK

Niet ontvangen?
Vraag er eentje aan via uw Heutink-adviseur!

Stad & Esch heeft de ontwikkeling van nieuwe technieken
op het gebied van onder andere de profielen PIE, BWI en M&T
gebundeld in twee Ontdeklabs. De didactische vertaling van

21st century skills
vertaald naar de leeromgeving

de 21st century skills is gedaan aan de hand van vier werelden:
1. De wereld van programmeren
2. De wereld van VR en AR
3. De wereld van ontwerpen en maken
4. De wereld van besturen en automatiseren
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Flexibel werken biedt
ook in een onderwijsgebouw veel meer
mogelijkheden om vierkante meters
zo optimaal mogelijk te benutten.

Flexibel
werken
Flexibel werken iets voor op kantoor? Nee hoor, ook op school komt dit steeds meer voor!

Akoestisch
omsluitende

WERKPLEK

Door het toepassen van deze hoge
banken creëer je niet alleen een

Flexibel werken zie je tegenwoordig overal. Dit gaat niet altijd meer
gepaard met zitten op een stoel, aan die ene tafel achter een vaste

functionele werkplek maar het geeft

pc. Flexibel werken biedt ook in een onderwijsgebouw veel meer

ook een open en mooi karakter aan

mogelijkheden om vierkante meters zo optimaal mogelijk te benutten.

lege, kale ruimtes.

Flexibel werken kan namelijk overal! Denk hierbij aan gangen, een open
vide of die ene nis waar je eigenlijk nooit iets mee kon.

Alles in huis voor het voortgezet Inrichting > WERKEN
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Het mooie
van
maatwerk
Met de toenemende vraag naar multi-inzetbare leer- en
werkomgevingen kiezen we, naast standaard meubilair,
steeds vaker voor (een aanvulling van) maatwerk. Hierdoor
kunnen we de beschikbare ruimte maximaal benutten en
kan een unieke look & feel neergezet worden die past bij
visie en huisstijl van de bewuste onderwijsinstelling.

standaard meubilair niet volstaat,

Samen met
interieurarchitecten

niet past of gewoon niet aan uw

We beschikken over een eigen design-

wensen voldoet. Ideeën hiervoor

studio met interieurarchitecten en

ontstaan vaak spontaan op de werk-

werken daarnaast ook graag en veel

vloer. Onze designers vertalen uw

samen met externe interieurarchitecten.

wens naar een hoogwaardig ontwerp.

De architect richt zich voornamelijk

We toetsen de ideeën uitgebreid

op sfeer, beleving en inspiratie, onze

en wijzigen ze waar nodig. Pas als

projectadviseurs letten daarnaast goed

iedereen tevreden is gaan we over

op functionaliteit en budget. Samen

tot productie.

vormen zij een ijzersterke combinatie

Maatwerk is er voor wanneer

Maximale boeken,
minimale ruimte!

en zijn we in staat elk inrichtings-

Machinepark van formaat

vraagstuk naar de wensen en eisen

Die productie gebeurt in onze eigen

van een organisatie te ontwerpen.

productielocatie. Daar werken we met

De ontwerpen passen bij de gebruikers

Durendael koos voor maatwerk inrichtingselementen

enorm veel verschillende materialen

en hebben een inspirerende maar toch

om de ruimte optimaal te benutten. Zo ook deze

die we milieuvriendelijk en met zorg

functionele inslag.

zitelementen op de trap, die naadloos aansluiten

1

inkopen. En als er toch iets blijkt te

Maatwerk zitjes op de trap

op de treden van de zitkuil in een aula.

zijn dat we thuis niet kunnen, dan
schakelen we een van onze betrouw-

2

bare partners in.

Maatwerk lockeropstellingen

De op maat gemaakte lockers voor Coenecoop zijn
volledig passend in een nis gemaakt en uitgevoerd
in de wandkleuren, waardoor ze opgaan in de ruimte.
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“Laten we leeromgevingen creëren
die dynamische flexibiliteit,
gezonde ergonomie en
betrokkenheid belichamen.”

POSITIEVE
ZINTUIGSTIMULANS

> Optische waarneming
(ogen) natuurlijk daglicht,

Diversiteit, zelforganisatie vaardigheden,

kleuren, planten, visueel.

samenwerking en projectgericht leren
zijn integrale onderdelen van toekomstgericht onderwijs. Het gebouw waarin
dit onderwijs plaatsvindt ondersteunt
dit idealiter met een variatie aan ruimtes.

> Akoestisch gevoel (oren)
ontspannende geluiden en taal.

DE VERBORGEN KRACHT VAN RUIMTES
Studie-, werk- en leefruimtes hebben impact
op ons fysieke, mentale en sociale welzijn.
Er is een sterk verband tussen de perceptie
van de mens van de omgeving (zintuiglijk
stimulatie), emotionele reacties en welzijn.

SENSORISCHE PERCEPTIE
ONBEWUSTE STIMULI HEBBEN INVLOED
OP HOE WE ONS VOELEN EN HANDELEN
Als je een kamer binnenkomt, worden je zintuigen
– zintuiglijke organen zoals ogen, neus en oren blootgesteld aan een overweldigende hoeveelheid
te verwerken sensorische informatie. Echter,
slechts 0,00004% bereikt ons bewustzijn.*1
Dit komt omdat een ‘filter’ ons centrum van
bewustzijn beschermt tegen overbelasting.
Wat dit ons vertelt is dat de meerderheid van
de informatie die we waarnemen blijft ‘steken’
in ons onderbewuste (limbisch systeem).
Niettemin heeft het een beslissende invloed
op onze emotionele toestand en intuïtieve
besluitvormingsprocessen. Welzijn, bewustzijn,
concentratie, sociale uitwisseling, motivatie
en succes van leren zijn sterk gekoppeld aan
de ruimtelijke beïnvloeders van ons
sensorisch systeem. Vandaar dat steeds vaker
aandacht is voor (dag)licht, een goede akoestiek
en een prettig klimaat in (onderwijs-)inrichtingsconcepten. Stuk voor stuk factoren die medebepalend zijn voor welzijn, leeropbrengsten en
werkgeluk van studenten en docenten.*2

> Geurzin (neus): frisse lucht,

Het
ontwerpen
van een
gezonde
leeromgeving

aangename ambiance.

> Gevoel van aanraking
(huid): natuurlijke materialen,
verschillende vormen.

> Gevoel voor smaak (tong):
natuurlijke kruiden en specerijen.

> En toegevoegd aan het
bovenstaande: onze pro-

prioceptieve zin, die houdt
verband met evenwicht, spieren,
houding en beweging.

*1 (cf. Norretranders 1994, Zimmermann 1993)
*2 (cf. Higgins et al. 2005, Tanner, Langford 2003)
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