
NIEUWBOUW 
VAN LOKALEN 
TEN DIENSTE VAN OPLEIDINGSVORm 2 
VOOR BUSO ‘DE mAST’
TE KASTERLEE.
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Architectuur Frank Loos

Door een constante stijging van het aantal leer-
lingen is er een nijpend tekort aan leslokalen.  
Een herschikking van de bestaande infrastruc-
tuur maakt dat er een nieuwbouw kan opgericht 
worden enkel voor opleidingsvorm 2 (voor kin-
deren met een ernstig mentale handicap tot een 

leeftijd van 13 jaar).  
Er wordt geopteerd voor pedagogische een-
heden waarin alles in het teken staat van verzor-
ging, zelfredzaamheid en socialisatie, maar ook 
leergebieden zoals communicatie, taal, wiskunde 
en wereldoriëntatie.
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De Mast is gelegen in een natuurlijk landschap 
van glooiende duinen en hoge sparren.  De 
schoolgebouwen zijn langgerekte paviljoenen, 
ze schikken zich nederig in dit landschap en 
omsluiten U-vormige tuinen in relatie met de 
omliggende natuur.  Zichtrelaties zijn belang-
rijk, de beleving van het landschap vanuit en 
doorheen de gebouwen is essentieel.  De kin-
deren van De Mast zijn bijzonder, hun omge-
ving is hun thuis, hun school is het leven zelf.
Het voorstel is spaarzaam in zijn opstelling door 
aan te leunen tegen het bestaande en gebruik 
te maken van de aanwezige circulatie.  

Het ontwerp is ecologisch in de vorm -die een 
maximale natuurlijke belichting toelaat- en 
in de constructie, die een maximale isolatie 
nastreeft.  Het concept is duurzaam door een 
grote flexibiliteit op lange termijn.  
De structuur is strak, repetitief en opgetrokken 
met traditionele materialen.  De invulling is vrij 
en variabel : houten tussenwanden, kasten 
en meubilair bepalen de sfeer en de kleur.  
De zichtrelaties met de natuur zijn maximaal.  
Iedere binnenruimte heeft zijn eigen buiten-
ruimte.
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