
Een prachtig transparant 
gebouw met werkplaatsen, 

instructie- en studieruimtes

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.

Inrichting
voor ambitieuze doeners

Haags Montessori Lyceum 
(locatie Neuhuijskade)
Den Haag 

 Innovatieve 
werkplaatsen, 

instructie-
plekken en 

studie-
ruimtes
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Open
leer-

omgeving

Montessori-proof 
inrichting 
in een van oorsprong 
kantoorpand

Dit vraagt uiteraard om een speciale vertaling 
op maat! Maar hoe faciliteer je zoiets in je nieuwe 
onderwijsgebouw? 

Zeker als dat gebouw tot aan het begin van 2019 nog een kantoor-

pand was dat eigenlijk nooit bedoeld is geweest als onderwijs-

gebouw. Vanuit een casco ontwerp is nagedacht hoe, in eerste 

instantie de inrichting van het souterrain, de begane grond en 

de eerste verdieping, er in concept uit moest komen te zien. 

Dit concept, vertaald door interieur architecte Loes Kellendonk, 

is gebruikt als uitgangspunt in de vertaalslag die de drie 

geselecteerde inrichtingspartijen (waaronder Heutink project-

inrichting) mochten maken.

WINNEND ONTWERP

Het inrichtingsvoorstel van Heutink projectinrichting bleek daarbij 

het meest passende voorstel. In dit voorstel zijn we uitgegaan 

van de doelstelling een open leeromgeving te creëren waarin het 

onderwijs zich kan blijven kenmerken door het zelfstandig invullen 

van je tijd… En dat is gelukt!  

UITDAGING

‘Overal verspreid over de open verdiepingen 
vind je een diversiteit aan werkplekken. 

Werkplekken als groep, werkplekken 
als individu of werkplekken als complete klas.’

Typisch Maria
Maria Montessori had een scherpe 

kijk op hoe je leert en wat je 

daarbij nodig hebt. Leren doe je graag 

als het interessant is, aansluit bij je 

belangstelling en talenten en als je 

met aandacht gecoacht en uitgedaagd 

wordt. Geheel volgens deze leer 

leren de leerlingen op het Haags 

Montessori Lyceum op veel manieren: 

met je hoofd, je hart en je handen. 

Niet alleen kennis, maar ook sociale 

en praktische vaardigheden en ruimte 

voor samenwerken, creativiteit, eigen 

initiatieven en ideeën horen bij leren. 

Zo kunnen zij zich breed ontwikkelen, 

worden ze vindingrijk en krijgen ze 

zelfvertrouwen.

Leren met je hoofd,
hart en handen.
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Een belangrijke pijler van deze school 

is “Leren door doen” in projecten en 

instructie- en begeleidingsuren. Daarnaast 

wordt nog een aantal vakken op de tra-

ditionelere wijze onder wezen: Wiskunde, 

Engels en Nederlands worden gegeven in 

instructievorm. Deze vakken worden dan 

ook veelal in de twee enige instructie lokalen 

die het gebouw kent gegeven. Ook worden 

mensen van buiten de school naar binnen 

gehaald wanneer er gewerkt wordt aan 

specifi eke casussen. In deze casus, met 

bijvoorbeeld een thema als ‘Wat zou ik doen 

met een miljoen?’ kunnen verschillende 

vakken van toepassing zijn.

Leren door doen

Een huisje waarin project-

matig gewerkt kan worden. 

Omsloten maar toch tran-

sparant en zichtbaar blijven! 

Door de binnenkant uit te 

voeren met beschrijfbaar 

HPL wordt het gebruik een 

stuk dynamischer en hebben 

de leerlingen de mogelijk-

heid om niet alleen in woord 

maar ook in beeld en schrift 

samen te werken.

Tribunebanken
Er zijn diverse plekken voor 

centrale instructie gecreëerd 

waar een docent kan aftrappen. 

Plekken waar er voor dertig 

leerlingen ruimte is om plenair 

mee te doen, zo ook op deze 

tribunebanken.

   “Regelmatig worden mensen van 
      buiten de school naar binnen
  gehaald wanneer er gewerkt
wordt aan specifi eke casussen.”
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Even een rustig plekje
opzoeken.

Ook voor individueel en 
geconcentreerd werken kunnen leerlingen 

hun plekje vinden! 

BLADER 
OOK EENS DOOR 

HET THEMABOEK HET THEMABOEK 
ICT & DIGITA-ICT & DIGITA-

LISERINGLISERING
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Tip

Een groot gedeelte van de ronde tafels is uitgevoerd 
met een uitsparing die het mogelijk maakt om één 

grote tafelsopstelling te maken. Dit verhoogt de flexibiliteit 
van deze pauzeruimte, op die momentendat er met 
een grote groep leerlingen samen gezeten wordt.

Barrels

Afgedankte olievaten krijgen een tweede 

leven als zitelement en zijn tegelijkertijd 

een mooie eye-catcher in elke ruimte.

Circulaire 
zitelementen

“De leerlingen zijn 
constant dynamisch 

bezig en in beweging.”

BEWEGINGSONDERWIJS

We kozen voor een aantal bijzondere 

inrichtingselementen. Zo zijn er deskbikes 

waar leerlingen op kunnen zitten. Het HML 

is een school die “bewegingsonderwijs” 

omarmt. Leerlingen zijn constant dynamisch 

bezig en in beweging. De deskbikes stimu-

leren bewegend zitten en zorgen ervoor dat 

leerlingen, ook al zitten ze, toch in beweging 

zijn! 

Deskbike

Tijdens het gebruik van de Deskbike 

wordt de doorbloeding van de boven-

beenspieren gestimuleerd. Bloed en 

zuurstof bereiken op deze manier 

de hersenen waardoor een leerling 

scherper blijft. 
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Projecthuisjes

Ook zijn er speels ogende, uitnodigende 

projecthuisjes gemaakt voor diverse vormen 

van instructie, samenwerking en individueel 

werken. En er is zelfs een heuse boerderij: 

een plek waar instructie en groepswerk kan 

plaatsvinden van zo’n 12 leerlingen tegelijk. 

Alle huisjes zijn uitgevoerd met whiteboard

HPL om interactief werken met elkaar te 

stimuleren. Dit alles met als uitgangspunt 

de totale leeromgeving zo optimaal en 

maximaal mogelijk te gebruiken.

Een speelse leeromgeving voor diverse vormen  
   van werken, leren en overleg.

Ook zijn er speels ogende, uitnodigende 

projecthuisjes gemaakt voor diverse vormen 

van instructie, samenwerking en individueel 

werken. En er is zelfs een heuse boerderij: 

een plek waar instructie en groepswerk kan 

plaatsvinden van zo’n 12 leerlingen tegelijk. 

Alle huisjes zijn uitgevoerd met whiteboard

HPL om interactief werken met elkaar te 

stimuleren. Dit alles met als uitgangspunt 

Eigenzinnige uitstraling

Mede door de eigenzinnige uitstraling van dit materiaal, kozen we voor 
een aantal van de zitelementen en vaste elementen in de inrichting 
voor het zogeheten OSB-plaatmateriaal. OSB staat voor Oriented Strand 
Board, in het Nederlands ‘plaat gemaakt van gerichte houtschilfers’.

Dit hippe materiaal heeft veel voordelen, zo ook voor het milieu. De fabricage 

kost veel minder energie, doordat gebruik gemaakt wordt van dunningshout 

in plaats van dikke, afrolbare boomstammen en er komt zo goed als geen 

afval vrij. Het weinige afval dat wel vrij komt bij de productie wordt vervolgens 

weer gebruikt als brandstof, het schors gebruikt men weer in de tuinbouw. 

Ook is er minder lijm nodig door de relatief grote schilfers.

Hip én duurzaam hout

In verband met het groeiscenario van de school 
zal deze inrichting ook leidend zijn voor de keuzes 
die in de loop van 2020 gestalte zullen krijgen 
als ook de derde, vierde en vijfde verdieping van 
het gebouw in gebruik genomen gaan worden.

DE OVERIGE VERDIEPINGEN VOLGEN

youtube.nl/heutinktv

Zelf 
zien?

BEKIJK DE
VIDEO

Of kijk op

Scan de QR-code
en loop live 

door dit project
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