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Kindcentrum “het Talent” aan de Asterstraat in Asten huisvest de eerste “Human
Dynamicsschool” van Nederland” Voor Stichting Prodas in Asten ontwikkelden wij kindcentrum
“het Talent“, dat bestaat uit een basisschool met 8 klassen, een peuterspeelzaal, een
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Deze nieuwe naam vervangt de 50 jaar oude
naam ‘ Basisschool Deken van Hout’.

Het kind, tussen 0 en 12 jaar, in zijn totaliteit op te leiden en voor te bereiden op het middelbaar
onderwijs is de doelstelling van kindcentrum “het Talent”. De basisschool werkt volgens het
“Human Dynamics-principe”. Het gebouw is dan ook ontworpen met dit principe als leidraad. Dit
betekent dat het gebouw een kindcentrum is geworden waarin ruimte is om zowel afstand te
nemen alsmede te reflecteren, zowel voor het kind als ook voor de professional.

De centrale ruimte is de (ruimtelijke) drager van het plan. De centrale middenruimte geeft plek
aan de aula en het speellokaal met daartussenin het HumanDynamics(HD)-meubel.
Centraal in de school ligt een multifunctioneel meubel waar gespeeld, gewerkt en geleerd kan
worden. Het (oranje)meubel biedt actieve en passieve plekken, plekken om weg te kruipen of om
op te klimmen. Het meubel voorziet in plekjes voor alle leeftijden en alle dynamieken: mentaal,
fysiek en emotioneel.
Het vrijstaande object biedt de mogelijkheid om op enige afstand kinderen te observeren, zodat
de persoonlijke karakters en dynamieken van de kinderen herkend kunnen worden.
Tevens zijn klassikale ruimtes voorzien die grenzen aan de centrale middenruimte. De afstand
tussen de klassikale ruimtes en de centrale middenruimte is afgestemd op de cognitieve en
sociale ontwikkeling van het kind. Dat wil zeggen dat de jonge leerlingen die plaatsnemen in de
centrale middenruimte fysiek dichter bij de klassikale ruimte zijn en de oudere leerlingen een
grotere afstand moeten overbruggen. Door de kleur- en materiaalkeuze van het HD-meubel wordt
de leerling geprikkeld om plaats te nemen en te werken in het HD-meubel. De rest van het
gebouw zowel van binnen als van buiten krijgt rustgevende en neutrale kleuren en materialen.
Dit zorgt voor een mooi contrast.
Het gebouw verrijst op een plek die omringd wordt door eengezinswoningen die contrasteren
met het bouwvolume van het kindcentrum. Het aanwezig zijn van een bomenrij aan de
belendende percelen en de twee beschermde bomen aan de Asterstraat, vergroot de
aantrekkelijkheid van de locatie. Het gebouw is gerealiseerd aan de zuidzijde van de locatie.
Hierdoor is er ruimte voor een ruim opgezet en dus aantrekkelijk schoolplein (na de sloop van de
voormalige Deken van Houtschool).Voor de jongsten wordt een intieme en veilige buitenruimte
gecreëerd met een zuidoriëntatie.
Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit, veel aandacht is besteed aan het veilig kunnen
wegbrengen en ophalen van de kinderen aan zowel de Asterstraat als de Daliastraat.
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