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Brede school dichter bij ieder kind
Tien jaar geleden telde Nederland nog maar zo’n 200 brede scholen. Nu zijn dat er ruim 1600, alleen al in het basisonderwijs. In het voortgezet
onderwijs zijn dat er naar schatting 400. We stellen hoge eisen aan het onderwijs. En dat vertaalt zich in een groot aantal ambities waar scholen en
gerelateerde organisaties mee aan de slag gaan. Dat heeft erin geresulteerd dat ongeveer één op de drie scholen deel uitmaakt van een brede
school. Deze scholen werken structureel samen met organisaties voor kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Zo kunnen zij hun leerlingen
een dagarrangement bieden dat veel meer omvat dan onderwijs alleen. Brede scholen willen daarmee onder meer bereiken dat kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op het sociale vlak als ook voor wat betreft schoolprestaties. Tevens wil men stimuleren dat kinderen meer
gaan sporten en bewegen en vaker met kunst en cultuur in aanraking komen. Een brede school biedt een uitstekende pedagogische infrastructuur
voor brede talentontwikkeling van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

Er is sprake van een brede school wanneer een school:
Een bredere maatschappelijke functie heeft dan alleen die
van onderwijsgever
Structureel samenwerkt met voorzieningen voor welzijn,
kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur
En samen met die voorzieningen zorgt voor een substantiële verbreding van het aanbod op het gebied van

educatie, welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur.
NB: het gaat hier om samenwerking die verder gaat dan de verplichte
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Huisvesting is geen
criterium: een multifunctionele accommodatie is niet per definitie een
brede school en omgekeerd kan een brede school ook heel goed
opereren vanuit bestaande ‘stand alone’ gebouwen.

Beveiliging, veiligheid en gebruiksgemak
Binnen een brede school is sprake van diverse ruimten die multifunctioneel ingezet kunnen worden. Daarnaast zien we verschillen in de
wensen en eisen van de diverse gebruikersgroepen. Het gebouw wordt
naast onderwijs ook gebruikt voor andere doeleinden zoals sportactiviteiten, activiteiten voor senioren, cursussen in de wijk en buurtbijeenkomsten. De voorzieningen moeten dus ingesteld zijn op kinderen,
volwassenen, senioren en mindervalide personen. Als het gaat om
beveiliging, veiligheid en gebruiksgemak van een gebouw moet
rekening worden gehouden met de diverse gebruikersgroepen. Het
is belangrijk om per deur vast te stellen aan welke eisen deze moet

voldoen. Denk bijvoorbeeld aan toegangs- en uitgangsdeuren, vluchtdeuren en deuren van beveiligde ruimten. ASSA ABLOY Nederland kan u
ondersteuning bieden en een volledig hang- en sluitwerkplan opstellen
conform de huidige wet- en regelgeving. Ook de digitale bestekservice
van ASSA ABLOY kunt u raadplegen voor volledig uitgewerkte deurfuncties. In deze brochure is een nieuwbouwproject van brede school De
Stee in Teteringen belicht en de keuze voor het hang- en sluitwerk van
ASSA ABLOY Nederland toegelicht. Zowel de ontwerper als de gebruiker
van dit project komen aan het woord. Tevens worden enkele producten
en oplossingen die zijn toegepast beschreven.

Project Belicht:
‘De Stee’ Brede School
Door Opening Solutions in de praktijk
Multifunctionele accommodaties stellen ontwerpers, bouwers en beheerders voor bijzondere uitdagingen.
Zo ook De Stee in Teteringen bij Breda. Het complex biedt onderdak aan een basisschool, wijkcentrum, kinderopvang, sportzaal en diverse bedrijven. Honderden kinderen en volwassenen lopen dagelijks in en uit. Bijvoorbeeld onoverzichtelijke situaties liggen dus al snel op de loer. Dankzij het hang- en sluitwerk van de merken LIPS,
ABLOY, ASSA ABLOY en effeff, heeft ASSA ABLOY Nederland de toegangs- en vluchtwegoplossingen voorbeeldig
geregeld.

Multifunctioneel complex De Stee
De Stee is sinds januari 2012 in gebruik. Het complex is
gerealiseerd rond de 18e eeuwse boerderij Rombouts,
die volledig in oude luister is hersteld. Het nieuwe
schoolgebouw biedt onderdak aan de brede basisschool
Helder Camara (2435m², 19 lokalen, 2 gymzalen, 420
leerlingen). Alle schoollokalen zijn van buitenaf toegankelijk, zoals in een flatgebouw. Het nieuwbouwdeel dat
de school verbindt met de oude boerderij, is het domein
van wijkcentrum ‘t Web, met daaronder de verdiept
aangelegde sportzaal (560m²) die wordt gebruikt door
de school en de plaatselijke sportverenigingen. In de
rietbedekte boerderij is de kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd.

Het complex is een ontwerp van DMV Architecten in
Kerkrade. Ballast Nedam regio Zuid tekende voor de
realisatie. Vanwege eerdere goede ervaringen vroeg
DMV aan ASSA ABLOY om een bestek te maken voor
het hang- en sluitwerk voor de meer dan 500 deuren
en de levering van de SKG-gecertificeerde cilinders,
elektromechanische sloten, deuropeners, paniekbalken
en het bijbehorende beheersysteem. Verderop vertellen
schoolconciërge Jack Lips (geen familie) en projectleider
Paul Hoppe van DMV Architecten over hun ervaringen
met het LIPS cilindersluitplan, het overige hang- en
sluitwerk en de samenwerking met ASSA ABLOY
Nederland.

‘Het klinkt ingewikkeld, en dat is het ook’
De tientallen ruimtes en functies, honderden gebruikers
en vaak tegenstrijdige eisen aan de toegankelijkheid en
brandveiligheid maken het toegangsbeheer in De Stee
tot een ingewikkelde opgave. Daar bovenop zijn al die
functies ook nog eens in handen van verschillende
organisaties: de Gemeente Breda, onderwijsstichting
INOS, Stichting ‘t Web en Kober Groep, elk met hun eigen
sleutelbeheerders.
Het wijkcentrum en de sportzaal worden bevolkt door
sport-, jacht-, kaart-, schilder- en muziekverenigingen,
gerund door vrijwilligers die na schooltijd openen en
afsluiten. Voor gym- of handvaardigheidles lopen de

docenten met de kinderen binnendoor via het wijkcentrum naar de sportzaal of naar het handvaardigheidlokaal
in de boerderij. Conciërge Lips beschikt, net als de
beheerders van de kinderopvang, het wijkcentrum, de
school en de sportzaal, over een generale sleutel voor
het hele complex. “Dat moet ook wel,” vertelt hij, “want
bij problemen met het computernetwerk of de verwarming moeten de IT-beheerder of de monteur snel in de
verwarmings- of de serverruimte terecht kunnen, ook
buiten schooltijden en in de vakanties. Het klinkt
misschien allemaal ingewikkeld, en dat is het ook, maar
het gaat eigenlijk heel goed. Echte problemen hebben
we nog niet gehad.”

Voor elke uitdaging een oplossing op maat
Het sluitplan van de aannemer en ASSA ABLOY Nederland, de zorgvuldige selectie van het juiste hang- en
sluitwerk en het punctuele sleutelbeheer van de
sleutelbeheerders staan borg voor een ordelijke en
goed ‘sluitende’ toegangscontrole.
De beheerders van het complex zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het toegangsbeheer in hun eigen ‘zones’.
De toegangsdeuren tot de zones zijn voorzien van
elektromechanische solenoid- en motorsloten van
ABLOY en elektrische deuropeners van effeff. Hetzelfde
geldt voor het trappenhuis met de lift. Alle deuren zijn
aan de binnenzijde voorzien van draaiknoppen en

paniekbalken, zodat gebruikers bij brand of andere
calamiteiten snel en probleemloos naar buiten kunnen.
De sleutelbeheerders hebben toegang tot het hele
complex. Alle andere gebruikers hebben in principe
alleen toegang tot de eigen ‘zone’. Docenten en
gebruikers van de sportzaal, de kinderopvang en het
wijkcentrum beschikken over sleutels en ‘druppels’
(elektromagnetische sleutels) waarmee ze toegang
hebben tot de lokalen waarvoor ze bevoegd zijn.
Conciërge Lips: “Al met al een behoorlijk complexe
situatie. Maar alles wordt nauwkeurig geregistreerd en
bijgehouden. Niet op de computer, gewoon op papier.”

‘Bestek van ASSA ABLOY een uitkomst’
Architect Paul Hoppe en conciërge Jack Lips zijn goed te
spreken over de inbreng van ASSA ABLOY Nederland.
Hoppe prijst de kwaliteit van het hang- en sluitwerk en de
toegevoegde waarde van de projectenafdeling van ASSA
ABLOY Nederland in de besteksfase. De conciërge is vooral
blij met het veilige en ordelijke eindresultaat.
“Het gaat allemaal heel goed”, stelt Jack Lips. “Na wat
kleine kinderziektes werken alle sloten perfect. Je merkt
aan alles dat er goed over is nagedacht. En we houden
elkaar als sleutelbeheerders scherp. Dat helpt natuurlijk

ook.” Architect Paul Hoppe van DMV Architecten was als
projectleider nauw bij het ontwerp en de uitwerking van
de plannen betrokken. Ook hij blikt terug op een goede
samenwerking met ASSA ABLOY Nederland. “De
producten van LIPS, ABLOY, ASSA ABLOY en effeff zijn
gewoon heel erg goed. Vandaar dat we ASSA ABLOY
Nederland bij het project hebben ingeschakeld.
Bovendien verzorgden zij een gedetailleerd bestek voor
het hang- en sluitwerk, wat ons bureau en de aannemer
een hoop werk bespaarde. Die toegevoegde waarde in
de besteksfase was echt een uitkomst.”

Producten
Producten in de praktijk
ASSA ABLOY Nederland beschikt over een breed assortiment mechanische en elektromechanische kwaliteitsproducten voor het realiseren van de ideale beveiligingsoplossing. In de praktijkcase van Brede School
‘De Stee’ zijn diverse producten van ASSA ABLOY Nederland toegepast en deze bieden een passende oplossing
voor verschillende deurfunctionaliteiten. Hieronder worden een aantal geplaatste producten en de daarbij
behorende functionaliteiten kort toegelicht. Uitgebreide documentatie over onze producten kunt u vinden
op www.assaabloy.nl

Vluchtveiligheid met toegangscontrole, statusbewaking
op afstand en optimaal bedieningscomfort
Beveiliging, comfort en vluchtveiligheid gecombineerd
in één unieke oplossing. Hart van het concept vormt het
ABLOY motorslot EL520. Aan de buitenzijde van de deur
is een toegangscontrolesysteem geplaatst. Na aansturing
wordt het slot door middel van een motor geopend,
waarbij de nachtschoot wordt ingetrokken en de
dagschoot vrijgegeven. Vanaf de binnenzijde kan na het
indrukken van bijvoorbeeld een elleboogschakelaar de

deurautomaat worden geactiveerd, waarna de deur zich
automatisch opent. De paniekopener zorgt ervoor dat
onder alle omstandigheden een veilige vluchtweg
gegarandeerd is. Ook aan de veiligheid is gedacht.
Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch
vergrendeld op zowel de dag- als nachtschoot. Manipulatie wordt voorkomen doordat de nachtschoot pas wordt
uitgeschoven als de deur in de sponning valt.

Hoogwaardige design deurdrangers en -automaten van
ASSA ABLOY voor iedere toepassing
Voor het gecontroleerd sluiten en eventueel openen van
deuren biedt ASSA ABLOY een uiterst breed en veelzijdig
assortiment. Van betrouwbare deurdrangers met
schaararm tot comfortabele en fraaie deurdrangers met
glijarm en van deurdrangers met vrijloopfunctie tot
draaideurautomaten, waarbij het openen en sluiten
volledig of bijna volledig automatisch verloopt. De

producten zijn toepasbaar in ziekenhuizen, openbare
gebouwen, scholen, kantoren, winkels en woningcomplexen. Hoogwaardig en duurzaam, precies zoals u van
ASSA ABLOY mag verwachten. Met bovendien voor alle
producten hetzelfde moderne, onderscheidende design.
Zo bent u verzekerd van één uniforme oplossing voor al
uw toepassingseisen.

LIPS RVS deurbeslag: een compleet assortiment voor
ieder project
Het assortiment van de LIPS RVS 8000-serie biedt
oplossingen voor elke toepassing, elke deur en elk slot.
Het omvat binnendeurbeslag en inbraakwerend
buitendeurbeslag met knoppen en krukken in tal van
uitvoeringen, optioneel voorzien van een geveerde

constructie. Maar ook grepen, briefplaten en deurstoppers. Alle schilden en rozetten zijn getest volgens de
Europese norm NEN-EN 1906, waardoor duurzaamheid,
statische sterkte, erkende torsie, corrosie en veiligheid
gegarandeerd is. Kortom alles wat nodig is om op elke
vraag een antwoord te kunnen bieden.

LIPS Freedom Line paniekopeners, veelzijdig in veiligheid,
design, uitvoering en toepasbaarheid
Paniekopeners die werken onder alle omstandigheden?
Die goed ogen in iedere omgeving? Die zich prima laten
toepassen in uw specifieke situatie? En die bovendien
betaalbaar zijn? Dat zijn de paniekbalken en –stangen,

inclusief buitenbeslag van de LIPS Freedom Line. Een
veelzijdige lijn van vluchtwegcombinaties die bij uitstek
geschikt zijn voor brede scholen. En dat alles zonder
concessies te doen aan kwaliteit en uitstraling.

Utiliteitssloten van LIPS: één serie, talloze toepassingen
De 2400-serie utiliteitssloten passen perfect in situaties
met veel gebruikers, veel toepassingsmogelijkheden en
intensief gebruik. De serie omvat sloten voor nood-,
binnen- en buitendeuren. Verdere voordelen zijn de
uniforme slotkastafmetingen, gesloten slotkasten met

bussen tegen vervuiling van het mechanisme en de gelagerde klemtuimelaar. Een langdurige werking van de
sloten is gewaarborgd. Waar de meeste sloten getest
worden op 300.000 krukbewegingen is de 2400-serie getest op maar liefst 500.000 probleemloze krukbewegingen.

LIPS Octro 4000S cilinders, maximaal in mogelijkheden,
toepassing, veiligheid en gemak
Octro 4000S cilinders blinken uit in situaties waarin de
eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamhed
en gebruiksfrequentie zeer hoog zijn. Het is een zeer
geavanceerd mechanisch sluitsysteem met een ruime

keuze in producten en kan worden gecombineerd en geïntegreerd met de elektromechanische cilinders van Kek
Genie. Toegangsgevoelige afdelingen kunnen zo nog extra
beveiligd worden.

Toegangscontrole
Toegangscontrole biedt tal van
mogelijkheden
De ontwikkelingen rondom elektronische toegangsverlening gaan constant door. In toenemende mate maken
bedrijven en instellingen gebruik van toegangscontrole en elektronische sluitsystemen. Vaak worden deze
systemen gecombineerd met tijdregistratie of aan- en afwezigheidregistratie. De beheersbaarheid, de flexibiliteit
en de investeringen van een toegangscontrolesysteem zijn ook voor brede scholen belangrijke aspecten. Door de
diversiteit aan gebruikers binnen een brede school is het van essentieel belang om toegangsverlening beheersbaar te houden. Daarbij is ook, met name binnen de huidige economie, de flexibiliteit van een toegangscontrolesysteem zeer belangrijk. ASSA ABLOY Nederland biedt diverse toegangscontroleoplossingen die perfect
aansluiten op de organisatie en de ‘open’ cultuur van een brede school.

IKON VERSO CLIQ: zo flexibel dat alles mogelijk wordt
Het hoogwaardige VERSO CLIQ systeem brengt elektronische en mechanische eigenschappen samen in een uiterst
veilig, flexibel en vooral ook eenvoudig sluitsysteem. Zo beschikt iedere gebruiker over zijn of haar slimme sleutel.
Volledig toegespitst en geprogrammeerd voor de individuele toegangsrechten per gebruiker. VERSO CLIQ wordt
gebruiksklaar opgeleverd en heeft geen bekabeling of netwerk nodig. Een gebruiksvriendelijke oplossing bij toenemende
eisen aan flexibel beheer van sleutelsystemen, het gemakkelijk aanpassen van toegangsautorisaties, het eenvoudig
maken van systeemuitbreidingen en het effectief ondervangen van sleutelverlies. Perfect voor omgevingen die altijd
in beweging zijn.

IKON VERSO CLIQ staat voor:
- Eenvoudige toepassing in complexe sleutelsystemen
- Extra zekerheid door de combinatie van elektronische
én mechanische eigenschappen
- Eenvoudig en kostenefficiënt ondervangen van
sleutelverlies
- Persoonlijke instellingen geprogrammeerd in de sleutel
- Flexibele configuratie
- Eenvoudige aanpassing achteraf

- Eén sleutel voor alle toegangen
- Sleutels voor verschillende soorten gebruikers
- Besparing van tijd én geld
- Gebruiksklare oplevering
- Voeding en data via sleutel, dus geen kabels,
netwerken, e.d. nodig
- Veiligheid: niet kopieerbaar
- Een omvangrijk productassortiment

LIPS Smartair: de eenvoud van toegangscontrole
per deur
Een “gewone” deur wordt in tien minuten een deur met toegangscontrole. LIPS Smartair is het systeem voor toegangscontrole dat eenvoudige installatie en lage kosten combineert met slimme, flexibele oplossingen.
Geschikt voor toepassing vanaf een paar deuren. Ideaal voor al die organisaties en bedrijven die geen uitgebreid,
kostbaar systeem wensen. Maar die wel de toegang tot bepaalde binnendeuren willen controleren. Een oplossing
waarmee u zowel vaste als incidentele bezoekers van een gebouw kunt autoriseren voor elke deur die u wilt.
De gebruiksvriendelijke beheersoftware maakt het wijzigen of opheffen van zo’n autorisatie eveneens heel eenvoudig.

LIPS Smartair staat voor:
- Eenvoudige installatie van deurbeslag op het al aanwezige slot
- Lage kosten
- Gebruiksvriendelijke beheersoftware

- Werkt op batterijen, bekabeling is daarom niet nodig
- Opslag autorisatiegegevens op deurbeslag
- Kaartverlies eenvoudig te verhelpen

ASSA ABLOY Code Handle maakt snel en eenvoudig elke
ruimte afsluitbaar en toegankelijk met pincode
Het slimme elektromechanische deurbeslag van ASSA ABLOY kan, zonder bekabeling, op nagenoeg elk slot worden
aangebracht. De kruk is voorzien van vijf toetsen. Eén toets om de deur te vergrendelen en vier toetsen om een gebruikerscode mee in te voeren. Door het ingeven van de juiste code wordt de krukbediening aan het slot gekoppeld.
Met de juiste code kan de gebruiker de deur met één krukbeweging openen. De Code Handle biedt ook een vluchtveilige oplossing doordat de kruk aan de binnenzijde van de deur altijd vrij te bedienen is. Daarnaast is de montage zeer
eenvoudig en kostenefficiënt.
Het assortiment voor deuren bestaat uit een Code Handle op langschild en op rozet. De Code Handle op langschild is
door zijn afmetingen zeer geschikt als renovatiebeslag en de maatvoering is gelijk aan de maatvoering van het LIPS RVS
8000-serie beslag.
Kortom, de Code Handle is een ideale vorm van toegangscontrole voor specifieke ruimtes in bijvoorbeeld een brede
school, zoals een opslagruimte, een computerlokaal of een docentenkamer.

ASSA ABLOY Code Handle staat voor:
- Toegangscontrole per individuele binnendeur
- Eenvoudige en comfortabele bediening zonder sleutel
- Keuze tussen handmatige of automatische afsluiting
- Openen door middel van individuele gebruikerscode
- Eén mastercode en maximaal negen gebruikers codes

- Vluchtveilig: deurkruk is aan de binnenzijde altijd
bedienbaar
- Gevoed door twee 3-Volts Lithium batterijen, CR2,
geschikt voor ongeveer 100.000 handelingen
- Zeer eenvoudige montage en batterijwissel

Advies op maat
De ideale deuroplossing
ASSA ABLOY Nederland heeft alle ingrediënten in huis voor het realiseren van uw ideale deuroplossing. Als het
gaat om standaard deuroplossingen kunt u gebruik maken van onze digitale bestekservice. Bijzondere deursituaties vragen echter om een andere invulling. Onze adviseurs van “Door Opening Solutions” combineren het uiterst
brede productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn voor deuroplossingen op maat.

Digitale bestekservice
Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of renovatie,
ieder gebouw, iedere ruimte en iedere deur kent zijn
eigen functionaliteiten en uitdagingen. Daarom heeft
ASSA ABLOY Nederland de verschillende deurfuncties
binnen een gebouw vertaald naar complete deurcon-

cepten. Met de digitale bestekservice van ASSA ABLOY
kunt u voortaan op deurfunctie snel en eenvoudig
bestekken samenstellen voor al uw (elektro)mechanisch
hang- en sluitwerk. Ga naar www.assaabloy.nl/digitalebestekservice voor meer informatie.

Door Opening Solutions
Voor omvangrijke of andere bijzondere projecten, kunt
u bij ASSA ABLOY Nederland terecht voor ondersteuning.
We doen dat vanuit een speciale projectafdeling onder
de naam Door Opening Solutions, die voor opdracht-

gevers op zoek gaat naar de best denkbare oplossing.
Daarbij puttend uit de mogelijkheden van onze merken
ASSA ABLOY, LIPS, Nemef, effeff, ABLOY en IKON

Integrale benadering
De adviseurs van Door Opening Solutions nemen zo
nodig de integrale verantwoordelijkheid voor projecten. Ze inventariseren de eisen van de opdrachtgever,
bieden adviezen, ontwikkelen sluitplannen, combineren
de juiste producten met elkaar, verzorgen de volledige
uitwerking van hang- en sluitwerkstaten, leveren bestek-

teksten aan, wonen vergaderingen bij, begeleiden
projecten en bewaken budgetten. Dit doen wij in samenwerking met onze vaste projecten- en distributiepartners. Projecten worden altijd via onze partners
geleverd aan de eindgebruiker.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Door Opening Solutions van ASSA ABLOY Nederland u heeft te bieden?
Met één telefoontje maakt u een afspraak voor een nadere kennismaking, telefoonnummer 088 - 639 46 00.

Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw
optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De
vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in ‘door opening
solutions’ ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.
Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen, LIPS, Nemef, ABLOY, ASSA ABLOY, effeff, IKON en Yale. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend
veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor
vluchtwegtechniek en toegangscontrole.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl

