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ROBUUST ONTWERP PAST BIJ HET HMC ROTTERDAM

Combinatie van
ambacht en creativiteit
RoosRos architecten heeft de vernieuwbouw van het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en
interieur in Rotterdam ontworpen. Het project aan de Melanchthonweg bestaat uit de nieuwbouw
van een 5-laags onderwijsgebouw van 6.500 m2 BVO en de renovatie van de bestaande werkplaatsen
en praktijkruimtes (ca. 4.500 m2 BVO). De beleving staat centraal.

“Nu zie je een
dynamische
vakmanschool
met een
stevige
uitstraling”.
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H

et HMC mbo vakschool is sinds 1929 een
zelfstandige mbo vakschool met vestigingen
in Amsterdam en Rotterdam, die zich vooral
richt op creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. HMC leidt op voor de hout- en meubelbranche en voor de woon- en interieurbranche.
Deze branches zijn nauw bij de school betrokken.
HMC is één van de elf unieke zelfstandige mbovakscholen in Nederland en onderscheidt zich
daarmee van de grotere ROC’s. De school leidt op
voor beroepen in de richtingen interieur & wonen,
meubel & hout en design & mode accessoires. De
belangrijkste kenmerken zijn:
• rechtstreekse band met branche of bedrijfstak;
• specialistische, beroepsgerichte uitvoering van
opleidingen;
• vakdocenten uit de praktijk;
• een veilige, kleinschalige omgeving;
• aandacht voor traditie en innovatie.
BRUISENDE OMGEVING
Architect en lid van het projectteam Henk de Gelder
van RoosRos knikt: “En daarmee zijn we aan de slag
gegaan. In ons ontwerp speelt de beleving en ervaring
van de opleiding en de prachtige producten die hier
gemaakt worden een belangrijke rol. Het HMC is
een relatief kleine school en dit geeft de school een
persoonlijk karakter en een veilige sfeer. Je krijgt les
van professionele docenten die zelf vaak jarenlang in
de praktijk hebben gewerkt of dat nog steeds doen. Er
zijn intensieve contacten met het bedrijfsleven. Dit
betekent goed aansluitend onderwijs en een gevarieerde keuze aan stageplaatsen. Ook biedt de school
levensechte werkplaatsen die ideaal zijn als praktische leeromgeving. Het ontwerp en de inrichting van
het gebouw moeten zo veel mogelijk een afspiegeling
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van de beroepspraktijk zijn. De uitdaging was dus
een bruisende omgeving te maken waarin leerlingen
samenwerken aan praktijk- en leeropdrachten. Het is een
combinatie van hergebruik en nieuwbouw geworden. De
bestaande hoofdbouw is gesloopt en op een zichtlocatie
op het kavel opnieuw gebouwd en de bestaande werkplaatsen worden aangepakt. Dat doen we in verschillende
fasen, zodat de school door kan draaien. Mooi is dat we de
kelder van de gesloopte hoofdbouw hebben laten zitten.
Daar komen de installaties voor de werkplaatsen in. Die
kelder ligt 70 centimeter boven het maaiveld en daar komt
het schoolplein op te liggen.”
TRANSPARANTIE
“We wilden in het exterieur het ambachtelijke en
het gevoel van vakmanschap terug laten komen.
Doordat er sprake is van een nieuw hoofdgebouw en
bestaande werkplaatsen moest het gebouw eenvoudig
leesbaar zijn. Het gebouw heeft een vrij indeelbare
hoofdopzet en reageert qua vormgeving op de omgeving. Een langgerekte insnede markeert de hoofdentree en geeft de studiecentra en de kantine op de
eerste verdieping een transparant karakter. De entree
markeert de as van het gebouw, waarlangs de praktijkvleugel ligt. Je loopt dus door het gebouw en ziet
tegelijkertijd de leerlingen aan het werk. Dat brengt
dynamiek en levendigheid in het gebouw, terwijl de
hoofdopzet toch rustig en transparant blijft. Boven op
de plint ligt als het ware een ‘onderwijsdoos’ waarin
de (vak)theorievakken worden gegeven, waarbij elk
cluster een eigen thuisbasis heeft. De basis vormt
een levendige leer- en werkomgeving en dat wordt
versterkt doordat je gelijk naar de enorme tribunetrap
loopt die je naar de kantine leidt. We hebben ook de
hoofdentree een nieuwe positie gegeven en daarbij
goed gekeken waar de leerlingen veelal aankomen.

ONTWERP EN INRICHTING

Vroeger zag je vanaf de Melanchthonweg een saaie
loods liggen, nu zie je een dynamische vakmanschool
met een stevige uitstraling.”
PASSIEF GEBOUW
Henk: “Klimaat was een groot probleem in de
bestaande werkplaatsen. Overal zaten lichtkoepels,
waardoor de temperatuur hoog op kon lopen. Nu
hebben we een nieuw dak met lichtstraten die vooral
het noorderlicht vangen en ook de warmte buiten
houden. Wij wilden graag een duurzaam en energiezuinig gebouwcomplex opleveren en dat is gelukt. Het
gebouw heeft een hoge isolatiewaarde. We hebben
een behoorlijke studie gedaan naar de directe zoninstraling op de langsgevels en zo ook gekeken naar de
ligging van onderwijsruimten. Door het vele computergebruik met zwaardere tekenprogramma’s op
vaste stations was bij sommige lokalen toch wel extra
koeling nodig, dus volledig passief is het gebouw niet.
Maar het is wel een duurzaam gebouw geworden, dat
integraal technisch is uitgewerkt in BIM-Revit conform de norm van de Rijksgebouwendienst.”
CREATIEF KARAKTER
Bijzonder is ook dat de leerlingen en zelfs ex-leerlingen met inmiddels een eigen bedrijfje actief hebben
meegedacht met het interieur van onder andere de
paviljoens op de begane grond. Ze hebben nieuwe
elementen ingebracht die daadwerkelijk zo zijn uitgevoerd, zoals de verblijfs- en werkplekken in de kantine. Zo hebben we daar geen plafond aangebracht
en het kale beton met leidingen en kanalen in een
kleur gespoten. Daar zijn op verschillende plekken
weer bijzondere lampenkappen aan gehangen, zodat
er een aparte sfeer ontstond. Er is sprake van een
generiek kader met een eigen specifieke inrichting.
De sfeer die zo ontstaat, versterkt het ambachtelijk en
creatieve karakter van de school.”
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LOCATIEDIRECTEUR DENNY TERLOUW:
“We hebben nu een school die mede
ontworpen is door (oud)-leerlingen en
door docenten. De beleving en erva-

Het HMC heeft vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Voor meer informatie kijkt u op www.hmcollege.
nl. Voor meer informatie over RoosRos architecten
surft u naar www.roosros.nl.

ring van onze creatieve opleidingen
en de prachtige producten die jaarlijks
gemaakt worden, speelden een belangrijke rol bij de realisatie. Het is mooi om
te zien dat onze kernwaarden creati-

viteit, vakmanschap en ondernemerschap terug te zien zijn in het nieuwe
gebouw. Het komende schooljaar
werken we nog hard aan de renovatie
van de praktijklokalen. “
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