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een andere kijk op kunst in Kunstblik

bijzondere uitstraling
Topos Architecten is gaan kijken welke mogelijkheden en kansen er 
lagen om op, achter of naast het gebouw iets dergelijks te realise-
ren. Uiteindelijk werd deze kans aangegrepen om de oorspronkelijk 
éénlaagse beëindiging van het gebouw een bijzondere uitstraling 
te geven. Het kunstlokaal is als een aparte, losstaande constructie 
over het bestaande technieklokaal heen geplaatst. Zowel de eerste 
verdiepingsvloer als de gevelconstructie, inclusief de trap, zijn opge-
hangen aan het dak. De theaterruimte is hiermee helemaal vrij van 
kolommen gebleven. Het er boven liggend danslokaal zweeft als het 
ware boven de theaterruimte. Het danslokaal is voorzien van een 
grote spiegelwand. Een deel van de spiegelwand kan weggeschoven 
worden waarmee er een directe relatie ontstaat met de eronder ge-
legen theaterruimte.

Het dichte volume van het kunstlokaal heeft dezelfde materialisering 
gekregen als een al eerder gerealiseerde uitbreiding. Aan de voor-
zijde is een glazen entreezone vormgegeven als aansluiting op het 
bestaande gebouw en tevens is dit de toegang tot de nieuwe thea-
terruimten. Een doorgaand lint omkadert het glazen entreegedeelte 

en volgt de trappen omhoog. Een opvallende blauwe schijf staat 
op de overgang van bestaand naar nieuw en loopt door naar de 
verdiepingen. Daar vormt het de scheiding tussen het trappenhuis 
en de theaterruimte/auditorium en het danslokaal. De basiskleuren 
zijn wit voor de wanden en bruintinten voor de vloeren. Een deel 
van de zijwanden krijgt een paarstint als accent. Een rustige, maar 
toch ook een beetje opvallende multifunctionele lesomgeving voor 
dans en theater.

cultuurprofielschool 
Door verruiming van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
scholen stimuleert de overheid het inspelen op specifieke leer-
wensen van de leerling. Scholen moeten ruimte nemen om zich 
te profileren en leerlingen moeten kunnen uitblinken waar ze goed 
in zijn. Sinds 2009 is de vestiging Kagerstraat één van de 32 erken- 
de cultuurprofielscholen in Nederland. Een Cultuurprofielschool is 
een school die zich bewust profileert op het gebied van kunst en 
cultuur. Het gaat hierbij niet alleen om toptalenten, maar juist ook 
leerlingen met een buitengewone interesse voor kunst en cultuur 
kunnen er terecht. 

Ruim vier jaar geleden vroeg het Da Vinci College 
Kagerstraat te Leiden aan Topos Architecten een idee te 
ontwikkelen voor een kunstlokaal; een multifunctionele 
lesruimte voor dans en theater. Het architectenbureau 
kreeg mee dat het een opvallend element mocht zijn als 
toevoeging aan of op het bestaande gebouw. Daarnaast 
was het ook belangrijk dat dit gebouwdeel apart van 
de school bereikbaar zou moeten zijn. Dit gaf extra 
mogelijkheden in het kader van verhuur, denkend aan 
buurtactiviteiten of een theatergezelschap.



Op het Da Vinci College Kagerstraat zindert het van de culturele 
en kunstzinnige activiteiten. Zo kunnen leerlingen zich inschrijven 
voor één van de kunstklassen, organiseert de school jaarlijks 
dramadagen voor alle brugklassers, muzikanten en dansers 
treden op tijdens de festivals, kunst van leerlingen wordt 
binnen en buiten de school geëxposeerd, zelfs in een Virtueel 
Museum. Eén van de redenen voor het Da Vinci College om zich 
te profileren is het streven om leerlingen onderwijs te geven dat 
aansluit bij hun leerstijl, interesse, talenten en intelligentie. Het 

motto ‘werken aan je talent’ wordt door de leerlingen in praktijk 
gebracht. 

Leerlingen die bewust voor een bepaalde leerroute kiezen, 
bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, zijn vaak zeer 
enthousiast, geven aan dat het leren leuker wordt en scoren 
beter. Bovendien bevorderen kunst en cultuur een prettig school-
klimaat. Exposities op de gangen, opvoeringen van toneelstukken, 
leerlingen die samen muziek maken in de aula, de Festivals en 

de Cabaret Battle geven de school kleur en dragen bij aan een 
positieve sfeer. Voor voorstellingen en lessen in het kader van 
kunst en cultuur beschikt de vestiging Kagerstraat nu over een 
speciale ruimte, het ‘Kunstblik’ genaamd. Deze ruimte bevat een 
theater/collegezaal en een aparte danszaal, een ideale omgeving 
voor onze creatieve talenten.

Uit het jaarverslag van de welstandcommissie Leiden bleek dat 
de commissie het nieuwe kunstlokaal een geslaagde toevoeging 

vindt van dit recent uitgebreide schoolgebouw. “Door middel 
van de trap wordt het bijzondere karakter van de uitbreiding 
benadrukt: een lokaal waarin dans- en theaterlessen worden 
gegeven. Door te kiezen voor een afwijkende vormgeving doet 
de uitbreiding zich niet voor als een willekeurige ingreep. Door 
de toegevoegde schijf een afwijkende kleur te geven wordt het 
nieuwe volume verder vanzelfstandigd. Het kunstlokaal vormt 
een waardevolle toevoeging aan het bestaande gebouw, zonder 
zelf teveel aandacht op te eisen.”«
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‘Het kunstlokaal is als een aparte, losstaande constructie over 
het bestaande technieklokaal heen geplaatst’


