
Diversiteit, zelforganisatie vaardigheden, 

samenwerking en projectgericht leren 

zijn integrale onderdelen van toekomst-

gericht onderwijs. Het gebouw waarin 

dit onderwijs plaatsvindt ondersteunt 

dit idealiter met een variatie aan ruimtes.

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 ‘fi lter’ 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-)inrichtings-

concepten. Stuk voor stuk factoren die mede-

bepalend zijn voor welzijn, leeropbrengsten en 

werkgeluk van studenten en docenten.*2

Het 
ontwerpen 

van een 
gezonde 

leer-
omgeving

“Laten we leeromgevingen creëren 
             die dynamische fl exibiliteit, 
   gezonde ergonomie en 
       betrokkenheid belichamen.”

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

POSITIEVE 
ZINTUIG-

STIMULANS

> Optische waarneming 
(ogen) natuurlijk daglicht, 

kleuren, planten, visueel.

> Akoestisch gevoel (oren)
ontspannende geluiden en taal.

> Geurzin (neus): frisse lucht, 

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.

STIMULANS

Optische waarneming 

verschillende vormen.

Gevoel voor smaak (tong):
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