Nieuwbouw MBO Hoornb

Het nieuwe onderkomen van het Hoornbeeck College rijst aan de rand van Kampen trapsgewijs tot drie
bouwlagen op uit het landschap. Wie vanuit de stad komt, ziet als eerste de monumentale kopse kant
met rondingen langs het water. De nieuwbouw verenigt het Hoornbeeck College in één gebouw: een
pand dat zich multifunctioneel en flexibel plooit naar zijn gebruikers. RoosRos Architecten ontwierpen
gebouw, interieur en buitenruimte integraal als één samenhangend programma.

Tekst RoosRos Architecten Foto’s Pieter Kamp (RoosRos Architecten)

“We geven onze
ontwerpen een
hoge toekomst
waarde door altijd
in te zetten op
flexibiliteit.”

H

et Hoornbeeck College is een mbo-school
voor Reformatorisch onderwijs, die medio 2014 zijn nieuwe huisvesting langs de
hoofdtoegangsweg naar Kampen heeft betrokken.
De school werd in 2014 voor de zesde keer op rij
uitgeroepen tot beste mbo-college van Nederland.
Het oude gebouw, een tijdelijke huisvesting, voldeed
niet meer aan de eisen van deze tijd. Na overleg met
de gemeente werd een kavel in het Stationskwartier
gekocht. De locatie van de nieuwbouw ligt op een
strategische positie bij de hoofdtoegangsweg naar
Kampen, op loopafstand van het nieuwe station
Kampen-Zuid aan de Hanzelijn.
In het nieuwe gebouw worden ICT en Techniek,
Economie, Gezondheidszorg en Welzijn aangeboden. Het gebouw is compact en overzichtelijk, met
inwendig contrastrijke leeromgevingen. Het is zo
ontworpen dat het naar de toekomst toe andere, zelfs
nu nog onbekende functies kan huisvesten. ‘Flexibel,
multifunctioneel inzetbaar en bestand tegen functiewijzigingen’: zo is dit integrale ontwerp voor gebouw,
interieur en buitenruimte het beste te vangen.
Het schoolplein is een integraal onderdeel van het
terreinontwerp (dat RoosRos samen met Ars Virens
ontwierp). De dragende bakstenen buitengevels
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en inwendige kolommenstructuur geven het pand
maximale flexibiliteit. Tevens vormt baksteen, net
als de overige gebruikte materialen in het pand, qua
levensduur en onderhoud een zeer duurzaam materiaal. Het gebouw krijgt het label Frisse Scholen niveau
A. De installaties liggen op niveau B.

Vertaling van onderwijsvisie naar huisvesting
In onze overtuiging heeft een goed schoolgebouw een
hart waarin de identiteit van de gebruikers maximaal
tot uiting komt. Het is onze taak om ervoor te zorgen
dat de uitstraling van dat spreekwoordelijke hart
aansluit bij zowel de gebruiker als de omgeving. In
de onderwijsvisie van het Hoornbeeck College staan
gezamenlijkheid en individuele ontwikkeling centraal. Door middel van workshops en laagdrempelige
overleggen met gebruikers (inclusief leerlingen) en
het bestuur hebben we in een zeer vroeg stadium
het ‘onderwijs’ betrokken bij het project. De wensen
heeft RoosRos vertaald naar een huisvestingsprogramma in verschillende lagen:
• De eerste laag drukt gezamenlijkheid uit. In de centrale hal loopt een ontmoetingstrap over de drie verdiepingen omhoog en vormt zo een klimaatschacht
in het hart van het complex. Het geheel vormt een
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visuele schakel waar de studenten elkaar ontmoeten: zien en gezien worden. Rond dit centrale punt
lopen de gangen het gebouw in.
• Als tweede laag in het pand vinden studenten hun
eigen opleiding terug als thuisbases rond zogenaamde onderwijspleinen. Elk programma heeft
een eigen sfeer, een eigen kleurenpalet en een eigen
materiaalkeuze. In de open ateliers worden realistische werkomgevingen gesimuleerd.
• De derde laag wordt gevormd door de algemene
functies, die aan één kant van de centrale as liggen.
Hier zijn de ondersteunende vakken te vinden,
evenals de ruimtes die door alle opleidingen gebruikt worden. Deze ruimtes zijn gestandaardiseerd
en flexibel ingericht.
• Op de begane grond bevinden zich ten slotte de
ruimtes voor praktijksimulaties, winkels en kantoren.

Flexibiliteit
We geven onze ontwerpen een hoge toekomstwaarde
door altijd in te zetten op flexibiliteit. Dit is ook in het
Hoornbeeck College te zien, met name door de ruime
opzet van de nieuwbouw met zijn vrij indeelbare generieke ruimtes, die allemaal groter gedimensioneerd
zijn dan strikt noodzakelijk.

Het pand heeft een slimme basisstructuur van dragende gevels met kolommen, waardoor intern geen
vaste muren nodig zijn. De technische installaties zijn
zo gestructureerd dat elke functie op elke plek in het
pand kan worden gefaciliteerd. Het gevolg is dat de
ruimtes vrij in te delen zijn naar elke denkbare functie. De afscheidende panelenwanden maken zelfs
variatie per lesuur mogelijk.

Multifunctionaliteit
De centrale hal – een vide over drie verdiepingen –
is zo ontworpen dat deze ontmoetingsruimte voor
scholieren ook voor andere doeleinden te gebruiken is. De overige ruimtes en praktijklokalen op
de begane grond van het gebouw zijn eveneens in
opzet multifunctioneel, zodat ook andere partijen
er gebruik van kunnen maken. Het muzieklokaal is
bijvoorbeeld te gebruiken als podium voor uitvoeringen en voorstellingen, en de centrale hal leent zich
bij uitstek voor het organiseren van grotere bijeenkomsten.

“Wij maken
gebouwen voor
de gebruikers.
Het gaat erom
dat mensen zich
goed voelen in
een ruimte.”

Zo geeft het Hoornbeeck College op veelzijdige wijze
invulling aan het begrip ‘ontmoeten’.
Voor meer informatie neemt u contact op met RoosRos Architecten: telefoon 0186-691580 of per mail: info@roosros.nl. Of kijk
op de website: www.roosros.nl.
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