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 Voorwoord 
 
Basisschool de aquamarijn. Sinds 2010 is Aquamarijn aan de Turfmarkt gesitueerd. Het 
betreft een basisschool in combinatie met BSO en kinderdagverblijf. Het schoolgebouw is op 
leeftijd en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voor een goede en gezonde 
leeromgeving. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit voor het groeiende leerlingenaantal. 
Nu zijn er circa 250 leerlingen, naar verwachting groeit dit aantal tot circa 300 over enkele 
jaren. 
Het IKC Aquamarijn bestaat uit 2 partijen: 
- basisschool Aquamarijn; - Kleurrijk 
- Kinderopvang, PSZ en BSO. 
 

 
 
Het voedingsgebied van het IKC is groot vanwege de reformistische grondslag van de 
school. Aan de Turfmarkt is ook de huisartsenpraktijk Turfmarkt (HP) gevestigd. Het betreft 
een groepspraktijk met vijf huisartsen. Ze voorzien in eerste lijn zorg voor de Bagijneweide 
en de omliggende buurten. Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse 
standaarden en is aan vervanging toe. Daarnaast is er te weinig ruimte. In combinatie met 
de herhuisvesting van Aquamarijn worden kansen gezien. Het project Transformatie de 
Aquamarijn was de afgelopen maanden de focus van onze projectgroep, VODO. Wij 
bestaan uit vijf studenten van de Bouwkunde opleiding van Landstede Harderwijk. Wij, allen 
zitten in ons derde leerjaar, met meerdere stages achter de rug, pakten we dit project zeer 
enthousiast op. Met de focus op haalbaarheid, duurzaamheid en het welzijn van de kinderen 
willen wij onze visie naar voren laten komen door onze verschillende praktijkervaringen te 
bundelen tot een product, dat al onze kennis reflecteert. Ons doel voor de Aquamarijn is een 
product dat zelfvoorzienend is en een stimulerend leeromgeving is. 
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Logo 
 
Door aan een wedstrijd mee te doen als Smart Circulair, was een logo natuurlijk van 
toepassing. Wij hadden voorgaande jaren als vriendengroep ooit een keer een opdracht om 
een tuinhuisje te maken. We vonden het leuk om hiervoor een logo te verzinnen, dat ons 
groepsverband weergaf. Zo hebben wij een logo verzonnen dat we VoDo noemde dit staat 
voor Voorontwerp en Definitief ontwerp, wat we ook hadden gemaakt in die tijd voor het 
tuinhuisje. Dit hebben we aan elkaar geplakt met de afkortingen en zo is simpel gezegd 
VoDo ontstaan. Wij vonden het daarom wel leuk om dat terug te brengen in dit project. 
Het woord VoDo geeft onze groepsnaam weer.  
 
 

 
 
 
 
 
Instagram 

 
Met behulp van Instagram hebben wij onze volgers meegenomen in ons project. 
Aan de hand van onze foto’s merken we dat de samenwerking tussen ons steeds beter 
verliep. Omdat wij veel druk achter het werk hebben gezet wat wij nog moesten verrichten 
liep de samenwerking niet altijd even soepel. 
Er zijn veel vergaderingen geweest en besprekingen over het verbeteren hiervan en hoe we 
in zo’n korte periode de achterstand op de rest zouden kunnen inhalen. Wij proberen met 
ons Instagram account mensen te laten zien hoe onze samenwerking verliep en waar wij op 
dat moment mee bezig waren.  

 
 
Teams 
 
Met behulp van teams, hebben wij dit project geheel mogelijk gemaakt. Door corona 
omstandigheden, hebben we moeite gehad om elkaar fysiek te zien. In die periode hebben 
wij veel gebruik gemaakt van teams. Om aan de hand van videobellen, elkaar toch te 
kunnen zien. Vergaderen over punten, waar we tegen aan liepen konden we dan met elkaar 
bespreken. In teams deelden wij de bestanden met elkaar en legden we de notulen vast. 
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Promotie film 
 
Naast de pitch die we op 15 juni gaan houden, hebben we ook een promotiefilmpje 
gemaakt. Dit filmpje hebben we opgenomen in de Aquamarijn. We hadden hiervoor een 
filmploeg geregeld in samenwerking met Landstede Zwolle. Hun hebben het voor ons 
gefilmd. Daarna heeft Xander de film ge-edit en heeft hij er mooie renderingen in verwerkt.  
 
 

 
Groepsverdeling 
 
Ons groepje bestaat uit vijf gedreven personen. We hebben er alles aan gedaan om in een 
korte tijd zoveel mogelijk informatie en innovatieve ideeën te verzinnen.  
Wanneer je met vijf personen bent is de communicatie en taken verdeling cruciaal. 
Daarom zijn we vroeg in het project begonnen met het opzetten van strakke planning in 
Excel.  
 
Xander onze teamcaptain, heeft de taak van de communicatie tussen de verschillende 
partijen op zich genomen en de planning gemaakt. Hij heeft het Revit model gerealiseerd 
met de renderingen en het promotiefilmpje ge-edit.  
 
Hein heeft zich bezig gehouden met het ontwerpen en indelen van het gebouw. 
Daarnaast heeft hij de rapporten: natuur inclusief & bio divers, Circulair biobased ontwerp 
flexibel, modulair & klimaatpositief en Haalbaar & opschaalbaar gemaakt. 
 
Duncan heeft het Instagram account onderhouden. Ook is het concept in Revit gerealiseerd 
door hem en heeft hij zich bezig gehouden met het ontwerpen. Tot slot is hij nog bezig 
geweest met het Circulair biobased ontwerp flexibel, modulair & klimaatpositief rapport. 
  
Winston heeft onderzoek gaan naar de school van de toekomst. Het schoolplein heeft hij 
ontworpen en gerealiseerd in Revit. Daarna is hij nog bezig geweest met het rapport: 
communicatie en multimedia campagnes.  
 
Joost heeft zich bezig gehouden met de installaties en heeft de school energie neutraal 
gemaakt. Daarna heeft hij de informatie hiervan verwerkt in het Smart energie neutraal & 
energie leverend rapport. 
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Slotwoord 
 
Wij VoDo hebben met plezier aan deze opdracht gewerkt.  
We hebben ons bezig gehouden met circulair en duurzaam bouwen. 
Er kwamen verschillende aspecten aanbod, zoals het ophaalbaar maken van een deel van 
ons ontwerp. Daarnaast speelde biodiversiteit een grote rol en waren we voortdurend 
opzoek naar oplossingen voor de problemen die we tegen kwamen, in het project. Ook in de 
samenwerking zijn we gegroeid. We weten waar elkaars kwaliteiten liggen. Hier maakten wij 
efficiënt gebruik van. In een klein groepje is dat een belangrijk punt. 
In de paar maanden dat we dit project hebben mogen realiseren, hebben we veel mogen 
leren. De kans die wij hebben gekregen om mee te mogen doen met dit project zal ons in de 
toekomst nog veel voordelen geven.  
Als je een project in eigen handen mag nemen stelt dit je wel eens op de proef. Met goed 
overleg en sterkte wilskracht van iedereen zijn wij een heel eind gekomen. Wij zijn trots op 
ons als groep, de dingen die wij hebben kunnen neerzetten, dat is een mooie prestatie. 
Zonder de hulp van de volgende personen zou het een stuk lastiger zijn geworden.  
Dank voor jullie hulp! 
 

- Cor Haasjes  
- Ab Ruitenbeek  
- Peter Kuindersma  
- Landstede Harderwijk 
- Jasper Pat 
- Pieter Lassche 
- Landstede Zwolle (filmploeg) 
- Aquamarijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


