
Omdat de leeftijden van de 1.200 kinderen  

van ISUtrecht variëren van 4 tot 18 jaar, 

moet het ontwerp van SVP en CROSS 

voor de ISUtrecht voor al deze kinderen een 

thuis bieden. Het gebouw heeft gevoelsmatig 

één entree, maar vlak voor binnenkomst worden 

de leerlingenstromen slim gescheiden. Voor 

de jongste kinderen bevindt de ingang zich op 

de begane grond. Vanuit een centrale ruimte 

bereiken de zogenoemde early years hun eigen 

plek in het gebouw en spelen zij binnen en buiten 

op beschutte plekken. Marcel Blom, architect 

en eigenaar van CROSS architecture: “Door de 

verschillende doorkijkjes, een groene wand en 

open ruimtes is de route die kinderen afleggen een 

soort ontdekkingstocht.” De grotere kinderen van 

de elementary grades en het secondary programm 

komen via de royale buitentrap een niveau hoger 

het gebouw binnen. Het beoordelingsteam zegt 

hierover: “De ingang met trap en spiegelplafond 

ligt op een logische plek, de verkeersstromen zijn 

van hieruit slim gescheiden. Het voelt organisch, 

open en verwelkomend (...) en alles in een fraaie 

verbinding met de buitenruimte en het landschap.”

EEN EIGEN PLEK
Bij binnenkomst in het centrale hart bevinden 

zich ook het auditorium, de muziekstudio’s en de 

bibliotheek. Hier zijn de vakken waar taal geen 

barrière met zich meebrengt, zoals muziek, dans 

en drama, de verbindende factoren. Gideon: “Deze 

plekken willen we samen met de kinderen tijdens 

workshops gaan vormgeven, zodat de kinderen 

zelf de sfeer van zo’n plek bepalen.” De toiletten en 

bergingen, die samengevoegd zijn tot een organisch 

meubel, zorgen ervoor dat elke grote ruimte wordt 

afgeschermd en beschutting krijgt.

SAMENBRENGEN VAN CULTUREN
Niet alleen is de ISUtrecht een school die passend  

onderwijs verzorgt voor kinderen van internationals 

die kortdurend in Nederland zijn. De school is 

bedoeld om voor alle kinderen die met hun ouders 

over de wereld reizen, continuïteit in passend 

onderwijs te kunnen bieden en dus ook voor 

Nederlandse kinderen die regelmatig naar het 

buitenland ver huizen. “In het ontwerp voor deze 

basis- en middelbare school staat ruimte om met 

elkaar in contact te komen centraal. Naast het 

“Muziek vormt echt het kloppende hart van de school,” vertelt Gideon de Jong, directielid en 
architect bij SVP architectuur en stedenbouw. “Als taal niet de bindende factor is, moeten dat 
de andere vakken zijn, waarbij taal geen rol speelt. Dat, samen met het feit dat er verschillende 
leeftijdsgroepen in de school leren, is de basis voor ons ontwerp.”
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verbinden van de verschillende culturen is er ook 

ruimte voor het individu. De ruimtelijke opzet van 

de school voorziet door de verschillende clusters 

in eigenheid, veiligheid en zelfontplooiing,” vertelt 

Gideon. Het voorstel is uiteraard een duurzaam 

gebouw. De ISUtrecht is klaar voor de toekomst  

van de onderwijsinstellingen waar kinderen  

wordt geleerd met zorg om te gaan met onze 

wereldbol.

CAMPUS EN LANDSCHAP IN ÉÉN
De school ligt aan de rand van het Utrecht Science 

Park en is hiermee een verbindend element tussen de 

stedelijke campus en het Utrechtse landschap. Aan 

de campuszijde ligt de uitnodigende entree waar alle 

leerlingen samen het gebouw in gaan, terwijl aan de 

andere zijde het landschap van Amelisweerd letterlijk 

in en op de school is doorgezet. De vormgeving van 

de gevel van het gebouw is namelijk een vertaling van 

het kabbelende water dat naast de school stroomt en 

verwijst naar het verleden van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. De basis van de campus is een structuur 

met een totaal oppervlakte van 15.000 vierkante 

meter verdeeld over vijf verdiepingen. De vorm is aan 

twee zijden op een organische wijze geopend. Aan 

de ene kant om de entree te creëren, aan de andere 

kant om het terraslandschap te vormen. Er is zo’n 

2.100 vierkante meter aan buitenruimte gepland. 

Niets is fijner voor kinderen dan een gezonde, groene 

buitenruimte. De ISUtrecht krijgt een buitenruimte die 

uitdaagt tot sport en spel, die de fantasie prikkelt en 

waar je vooral ook af en toe lekker vies mag worden. 

Zowel om de school heen als op de doorlopende 

dakterrassen bevinden zich tuinen en pleinen waar 

verschillende plekken zijn gecreëerd. Waar je als 

kind kunt skateboarden, de moestuin bewerken, 

basketballen of op een andere manier je tijd buiten 

besteden. Al deze plekken hebben dezelfde vloeiende 

lijnen als het gebouw, begrensd door hagen, randen 

en hoogteverschillen. Maar toch heeft elk plein een 

andere sfeer, van urban, waar je een dancebattle kunt 

laten plaatsvinden, tot natuurlijk aan de zijkant dat 

gemaakt is voor sport- en spelactiviteiten, ook met 

water. Marcel: “De relatie tussen binnen en buiten 

en de verbinding met de natuur is op elke verdieping 

voelbaar.”

Uit een selectie van vijf gerenommeerde bureaus is 

de visie van SVP en CROSS voor de Internationale 

School in Utrecht als winnaar uit de bus gekomen.  

In samenwerking met DWA, Pieters Bouwtechniek  

en Copijn landschapsarchitecten.

Kijk voor meer informatie op svp-svp.nl.

ONTWERP EN INRICHTING

december 2019SCHOOLDOMEIN 67

 PROJECTINFORMATIE

Project

Nieuwbouw Internationale School Utrecht, 

basis- en middelbare school

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Architect

SVP architectuur en stedenbouw en  

CROSS architecture

Samenwerking met

DWA, Pieters Bouwtechniek, Copijn  

landschapsarchitecten en DMOO 




