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De school heeft een oppervlak van ruim 3.000 
m2 BVO verdeeld over twee bouwlagen. Het 
bevat theorie- en praktijklokalen, een dubbele 
gymzaal en een groot aantal ondersteunende 
ruimten.

Vanwege de specifieke leer- en gedragsproble-
matiek van de leerlingen wordt in kleine groe-
pen lesgegeven. Om daarnaast individuele 
begeleiding mogelijk te maken, is een systeem 
van kleine nevenlokalen ontworpen. Middels 
een grote schuifpui kan de nevenruimte bij 
het leslokaal worden getrokken maar kan de 
ruimte ook afzonderlijk vanaf de gang worden 
benaderd.
Hierdoor kan individuele begeleiding aan de 
leerlingen dicht bij de groep worden aange-
boden.

Looplijnen zijn kort en overzichtelijk. Door 
de transparante puien en bovenlichten is 
overal veel daglicht en dóórzicht aanwezig. 
Ruimten zijn multifunctioneel en kunnen 
bij andere ruimten worden getrokken. Zo 
werken de hoofdtrap, hal en sporthal samen 
als pauzeruimte, met een uitgiftepunt vanuit 
het aangrenzende kooklokaal. Het interieur 
is enerzijds robuust en passend bij prak-
tijkonderwijs met de betonnen plafonds en 
installaties in het zicht. Anderzijds zorgt de 
lichtinval, de plastiek van het interieurontwerp 
en toepassing van naturel hout voor een rus-
tige, gebalanceerde sfeer.
Het ontwerpproces is intensief gestart met 
een “meeloop-dag” waarbij het ontwerpteam 
veel inzicht heeft gekregen in het functioneren 
van de school en de gebruikers.

KENTALIS HET ROTSOORD IN UTRECHT IS EEN COMPACT GEBOUW VOOR VOORTGE-

ZET SPECIAAL ONDERWIJS. ER WORDT HAVO- EN VMBO-ONDERWIJS GEBODEN AAN 

JONGEREN TUSSEN 12 EN 20 JAAR MET EEN AUDITIEVE EN/OF COMMUNICATIEVE 

BEPERKING. ZE HEBBEN PROBLEMEN MET SPRAAK EN TAAL (TAALONTWIKKELINGS-

STOORNIS, TOS) OF ZIJN SLECHTHOREND OF DOOF, MOGELIJK IN COMBINATIE MET 

EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS (ASS).


