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De Katholieke Hogeschool Kempen breidde zijn gebouw voor de lerarenopleiding
in Vorselaar uit met een nieuw volume binnen in het bouwblok. De architecten
Gust Wouters en Daniela Verwilt realiseerden de nieuwbouw. Op het gelijkvloers
zijn de nieuwe cafetaria, refter en polyvalente ruimte gesitueerd. Op de bovenverdieping bevinden zich de bibliotheek met leeszaal, de multimediaruimten en
enkele kleine leslokalen.
Voor de inrichting sprak de school vormgever Maxime Szyf aan. Zijn kleurrijke concept moest de boodschap uitdragen die de opleiding aan de toekomstige leraren
wil meegeven. Het idee ontstond om de toekomstige leraars een beetje vanonder
hun kerktoren te halen en hen uit te nodigen tot een open en onbevangen blik
op de diversiteit in de wereld. De inrichting brengt niet alleen veelkleurigheid en
optimisme, maar ook stedelijkheid en een aantal wereldse aspecten binnen in de
school.
De “Globe” als logo aan de ingang kondigt dit al aan. De kleurige signalisatie en
een metro-achtig plan van het gebouw vervolledigen dit stedelijk gevoel. De wand
voor affiches in de polyvalente ruimte en een bedrukte wand in de cafetaria versterken deze stadsimpressie. Kleur en stad zijn ook het thema van de benamingen
(Violeta, Redwood, Blue Mountain, Geel, Orange en Greenwich) voor de kleine
leslokalen.
De inkomhal werd ingericht tot een plek die uitnodigt tot communicatie met
zitelementen, de affichezuil, een schoolbordwand voor aankondigingen en afspraakjes of graffiti en stemmige verlichting met wisselende kleuren.
In de bibliotheek zijn dan weer alle soorten werkplekken voor individueel werken of
voor groepswerk ingericht. Met kleur en heel eenvoudig meubilair wordt een
bijzondere toets gegeven aan het geheel. Het meubilair is speciaal ontworpen
maar ook prijsbewust en bovendien erg gebruiksvriendelijk. De stoelen zijn stapelbaar en gemakkelijk op de tafels te hangen voor het onderhoud van de vloer.
Het is een duurzaam concept om een gebouw en zijn inrichting van elkaar te
scheiden. Het gebouw heeft immers een veel langere levensduur heeft en het casco moet dus een grotere tijdeloosheid bezitten. De meubilering, de signalisatie en
de inrichting gaan minder lang mee en moeten gemakkelijker aangepast kunnen
worden. Duurzaam bouwen is ook vooraf rekening houden met veranderlijkheid.
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