
Annelies Robben is netwerkregisseur 

onderwijsinnovatie & Onderwijsroute  

10-14 bij de Stichting Openbaar Onderwijs 

Zwolle. Vanwege de nieuwbouw van de Capellen 

Campus is ze volop bezig met de inrichting 

van de nieuwe leeromgeving: “We hebben al 

meer dan 200 leerlingen die op Onderwijsroute 

10-14 onderwijs volgen. In afwachting van de 

nieuwbouw hebben we nu al twee units in gebruik 

op de Capellen Campus en een derde unit in 

de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle.” 

Vanuit dezelfde visie over de ontwikkeling van 

kinderen is Annelies betrokken bij de inrichting 

van de nieuwe kindercampus TrioMundo in Zwolle 

in een voormalig schoolgebouw in de Vinexwijk 

Stadshagen. “TrioMundo is de nieuwe kindercampus 

in Zwolle waarin de drie werelden - opvang en twee 

richtingen van onderwijs - samenkomen en waar 

mogelijk samenvloeien. Want de wereld van morgen 

is niet verdeeld, maar verbonden.” Schooldomein 

praat verder met Annelies en daarnaast met 

interieurontwerpster Heleen Vredeveld en Harold 

Hermans, Onderwijs Inrichtingsspecialist bij 

Presikhaaf Schoolmeubelen.

Kindercampus TrioMundo gaat voor vloeiende overgangen tussen de verschillende leeftijds-
groepen, zoals de overgang van kinderopvang naar onderwijs, van groep twee naar groep drie en 
van de midden- naar de bovenbouw. Daar hoort een inrichting bij die vanzelfsprekend meegroeit.

Tekst Sibo Arbeek

Gefaseerd inrichten 
van drie bijzondere 
werelden 
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FLUÏDE OVERGANGSMOMENTEN
“in TrioMundo komen drie werelden samen”,  

legt Annelies uit, “MiniMundo, OmniMundo en  

UniMundo. MiniMundo biedt de basis opvang van 

0-7 jaar, waarin onderwijs en opvang door elkaar lopen. 

Zo kan een kind van drie jaar rekenen en lezen al leuk 

vinden, terwijl een wat ouder kind nog wat langer 

wil spelen. Onze coaches uit de opvang draaien vol 

mee in het onderwijs en andersom. In het voorjaar 

van groep 3 kijkt de coach samen met het kind en 

de ouders welke richting van onderwijs het beste 

aansluit bij de leerbehoefte van het kind. Daarbij 

kan het uit twee richtingen kiezen: OmniMundo en 

MiniMundo. Het leerplein van 7- 12 jaar Omnimundo 

staat voor meer regulier onderwijs met basisvaardig-

heden in de ochtend, een vaste coach en jaargroepen. 

In de bovenbouw, groep 7 en 8 werken we samen 

met collega’s van de Capellen Campus om hen goed 

voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Het 

innovatieve leerplein UniMundo staat voor een meer 

heterogene stamgroep, waarin leeftijdsniveaus door 

elkaar lopen en je door verschillende coaches wordt 

begeleid. Vanaf je tiende jaar kun je kiezen om door te 

stromen naar de bovenbouw van OmniMundo, of om 

je verder te ontwikkelen binnen Onderwijsroute  

10-14, waarbij coaching, persoonsvorming en  

onderzoekend vermogen de stap van primair naar 

voortgezet onderwijs versoepelt. De kracht van ons 

concept is dat we niet zeggen dat één richting goed is, 

maar dat er meerdere richtingen zijn.”

MEER EIGENAARSCHAP
“TrioMundo is een plek waar ontmoeting en  

ontwikkeling centraal staan en dat is iets anders dan 

een gebouw met lokalen waarin dertig leerlingsetjes 

staan. Op de begane grond vind je de wereld van  

MiniMundo voor 0-7-jarigen en op de eerste ver-

dieping ga je afhankelijk van de eigen smaak naar 

rechts of naar links. De concepten moeten in de 

inrichting ook weer niet te afwijkend zijn, omdat 

er natuurlijk in de ontwikkeling overlap is, met in 

beide concepten onderzoekend leren, aandacht voor 

basisvaardigheden en de vaardigheden van nu. Dat 

vraagt om een hoge mate van flexibiliteit.” Harold: 

“In dit traject werken de interieurontwerpster, de 

Onderwijs Inrichtingsspecialist en opdrachtgever 

intensief samen. We zijn gestart met het maken van 

schetsen waarbij we de activiteiten van de kinderen 

als uitgangspunt hebben genomen. Ontmoeten, 

ontdekken, spelen, en leren. Schetsen helpen om 

de vertaling naar een vernieuwende inrichting 

te maken. Leerkrachten en ouders moeten soms 

wennen aan een vernieuwende manier van lesgeven 

en veranderen doen we dan stap voor stap. Een be-

staand gebouw heeft voor de inzet van vernieuwend 

onderwijs uitdagingen; het is immers ontworpen 

voor frontaal en klassikaal lesgeven. Het is dan de 

kunst om de mogelijkheden hiervan te benutten en 

daar speelt de inrichting een belangrijke rol in. Hoe 

ziet onderzoekend leren eruit en op welke momenten 

ontmoeten en spelen kinderen? In die eerste fase 

wilden we zelf niet gebonden zijn aan enig meubel of 

inrichtingsstuk. Groepen doen niet meer in elk lokaal 

hetzelfde, maar in ruimten verschillende activiteiten 

in verschillende leeftijdsklassen.” Annelies knikt: 

“We zijn gelijk met Presikhaaf Schoolmeubelen aan 

de slag gegaan om hun expertise te betrekken bij de 

vormgeving van ons onderwijsconcept.”

LANDSCHAPPEN
Heleen: “Je ontwerpt als het ware landschappen die 

de drie werelden verbeelden. Die landschappen zijn 
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betekenis aan kunnen geven. Het kan een toonbank 

zijn, een poppenkast of een plek waar je samen 

spelletjes kunt doen. De meeste elementen zijn 

verplaatsbaar waardoor het landschap er iedere dag 

anders uit kan zien. Op het leerplein staat bijvoorbeeld 

een element dat kan dienen als theater met uitschuif-

bare zitelementen, chillplek met losse kussens of 

meditatieplek door de gordijnen dicht te doen. Op 

eenzelfde manier hebben we een mooie tactiele wand 

gemaakt om de zintuigen te prikkelen, planten naar 

binnen gebracht om de geur te ontwikkelen, spiegels 

waarin je elkaar en jezelf kunt ontdekken en grote 

vellen waarop je kunt tekenen en schilderen. Meer 

in relatie tot buiten werken we met elementen als 

zand en water, in een landschap met sterk vloeiende 

vormen. Zo is de inrichting een continu veranderende 

explosie van indrukken.” Harold tenslotte: “In samen-

werking met Presikhaaf Schoolmeubelen, IVN 

Natuureducatie en Royal Lemkes kunnen kinderen bij 

TrioMundo zelf een binnenbos met planten creëren 

waar ze zelf voor mogen zorgen. Daardoor ervaren 

kinderen hoe belangrijk een gezonde school is. Planten 

verbeteren de luchtkwaliteit, de leerprestaties en de 

waardering van leerlingen voor het leslokaal. Niet 

onbelangrijk, omdat kinderen gemiddeld 40% van 

hun tijd op school doorbrengen. Ze werken we samen 

aan een schoolinrichting die duurzaam, inspirerend, 

motiverend en flexibel is. Duurzaam is ook dat we 

met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

werken; het is daarom ook een project dat past 

binnen de visie van onze sociaal maatschappelijke 

onderneming.”

Kijk voor meer informatie op www.schoolmeubelen.com en 

www.triomundo.nl of www.10-14.nl.

zo vormgegeven met openheid dat kinderen zelf  

kunnen bepalen hoe ze het landschap gaan invullen. 

Je kunt er elkaar ontmoeten, maar ook reflecteren 

en je even terug trekken als dat fijn is. Zeker voor 

de jongste kinderen is het belangrijk om al spelend 

de wereld te ontdekken. Daar horen begrippen als 

techniek, creativiteit en bewegen bij. Ook is er veel 

aandacht voor groen. Door de natuur naar binnen te 

brengen creëer je een beter leefklimaat en dat heeft 

impact op het welzijn van de kinderen en coaches.  

De inrichting is een kapstok naar de toekomst, waar 

je zelf je kleren aan kunt hangen. Dat doen we staps-

gewijs, zodat het onderwijs de mogelijkheid heeft om 

zich gaandeweg te ontwikkelen en te vormen. Zo zijn 

we met bepaalde elementen begonnen en kunnen 

daar gaandeweg dingen aan worden toegevoegd, 

omdat het ook een andere manier van lesgeven en 

beleven is. Zo transformeert het gebouw op een  

geleidelijke manier.” Annelies knikt: “Wat Heleen heeft 

gemaakt is inspirerend en zorgt dat professionals  

buiten de kaders denken. We wilden niet ons hele 

budget voor inrichting ineens uitgeven en daar 

vervolgens in vijftien jaar op afschrijven. Waar begin 

je mee, wat voegt waarde toe aan het concept en wat 

missen we nog?” Harold: “Vroeger kocht je iets voor 

het leven, nu schaf je het aan voor het gebruik op  

het moment. Om die reden denken we mee in het 

gefaseerd inrichten van TrioMundo.”

SPEELS ONDERDEEL
Heleen knikt: “Een kast is een object om iets op te 

bergen, maar je kunt het ook speels als blokjes  

vormgeven, zodat je er op of in kunt zitten of er zelfs 

letters van kunt maken. Zo hebben we raamwerken  

of huisjes in de ruimte gezet, waar kinderen zelf  

“In dit traject 
werken de 
interieur
ontwerpster, 
Onderwijs 
inrichtings
specialist en 
opdracht
gever inten
sief samen”


