stichting PRODAS bouwt
eerste Human Dynamics school van Nederland
Kindcentrum ”HetTalent” Asten
Het gebouw

In opdracht van de stichting PRODAS zal aan de Asterstraat te Asten zal een nieuw gebouw worden
gerealiseerd waarin een basisschool, een peuterspeelzaal en
een kinderopvang zullen worden
gehuisvest.
Dit gebouw zal de naam kindcentrum ‘Het Talent’ krijgen. Deze
nieuwe naam zal de 50 jaar oude
naam ‘ Basisschool Deken van
Hout’ vervangen.
Het gebouw dat bedoeld is om het
kind in zijn totaliteit op te leiden
en voor te bereiden op het middelbaar onderwijs, is ontworpen met
het ‘Human Dynamics-principe’ als
leidraad (zie hieronder). Dit houdt

in dat het gebouw een kindcentrum zal worden waarin ruimte zal
zijn om zowel afstand te nemen
alsmede te reflecteren, zowel voor
het kind alsook voor de professional. Deze twee thema’s komen met
name tot uitdrukking in de centrale
middenruimte, doordat er fysiek
voldoende afstand is tot de klassikale ruimtes.
De centrale middenruimte van
het gebouw zal bestaan uit een
aula, een speellokaal en het
H(uman)D(ynamics)-meubel. In dit
HD-meubel kunnen leerlingen en
peuters een plek zoeken die het
best bij hun dynamiek past en waar
ze zich prettig zullen voelen.
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het Human Dynamics-meubel

Voor de leerkrachten bestaat de
mogelijkheid om de kinderen te
coachen omdat zij vanuit hun leslokaal vrij zicht hebben op de kinderen het HD-meubel. Ook vanuit
de teamkamer en de kantoren kunnen het HD-meubel en de centrale
middenruimte duidelijk worden
overzien. De centrale middenruimte vormt ruimtelijk de drager
van het plan.
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
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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.
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leslokalen
speellokaal
aula

uitgaan van de kracht van het verschil
Het ‘Human Dynamics-principe’
gaat over drie principes die in elk
mens aanwezig zijn:

HD-meubel
berging
kinderdagopvang (peuters)
BSO/psz
kinderdagopvang (baby’s)
slaapkamers

Mentaal

Fysiek

begane grond
leslokalen

Emotioneel

a. het mentale [verstandelijke,
denkende] principe;
b. het emotionele [gevoelige en
relationele] principe;
c. het fysieke [praktische, handelende] principe.

BSO
werkkamers
directie

Verschillen tussen mensen hangen
af van hoe deze principes met
elkaar werken.
Bij ieder mens is één principe het
leidende principe en dat zegt iets
over de wijze waarop de omgeving wordt ervaren en indrukken
worden verwerkt, het ‘hoe’.
Het tweede principe bepaalt ‘wat’
gebruikt wordt van die verwerking.
De persoonlijkheidsdynamieken
ontstaan doordat het eerste principe een verbinding aangaat met
één van de andere twee principes.
Het is het samenspel tussen die
twee dat er voor zorgt dat er een
dynamisch systeem ontstaat.
Door de koppeling van de drie
principes zijn er zes combinaties
mogelijk.

eerste verdieping

Locatie
Het gebouw zal worden gerealiseerd op de locatie waar de
bestaande bassischool Deken van
Hout 50 jaar lang heeft gestaan en
krijgt zodoende een bekende en
vertrouwde plek in de wijk.
Doordat het uitgangspunt bij de
planopzet is geweest om een markante bomenrij aan de belendende
percelen en vier fraaie bomen
aan de Asterstraat te behouden,
zal de nieuwbouw straks direct in
een volwassen groene omgeving
komen te staan.

Het gebouw zal gerealiseerd
worden aan de zuidzijde van de
locatie. Hierdoor is er ruimte
voor een ruim opgezet en dus
aantrekkelijk schoolplein. 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, maar ook aan het zelfstandig naar het kindcentrum gaan
van de kinderen.
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