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 HET GEBOUW
TEKST: KARIN VAN BREUGEL
BEELD: BAS GIJSELHART

De openbare Bredero Mavo woont sinds een halfjaar samen met het ROC van Amsterdam.  
Van buiten is het gebouw in Amsterdam-Noord bontgekleurd, maar binnen is het een oase van 
rust en ruimte. Beide scholen zijn op een vernuftige manier in elkaar vervlochten. De trappen in 
het atrium dienen als verbindingsschakels en staan symbool voor de doorlopende leerlijn.

Het creëren van doorlopende leerlijnen is voor 
de Bredero Mavo en het ROC van Amster-
dam een speerpunt. Dat is duidelijk terug 
te zien in de architectuur van het gebouw. 

Centrale plek is een groot en licht atrium, dat wordt 
doorsneden door twee trappartijen, die steeds naar 
verspringende verdiepingen leiden. De vmbo- en mbo-
leerlingen gebruiken elk hun eigen trappartij, Per ver-
dieping heeft een van de scholen haar lokalen. Rechts 
van het atrium heeft het vmbo de verdiepingen 1 en 3, 
links van het atrium zit op die verdiepingen het mbo. 
Alles grijpt als een ingenieus puzzeltje in elkaar. 

Gezamenlijk optrekken
Natuurlijk zijn er tussendeuren om van het vmbo- 
naar het mbo-gedeelte te komen, maar daar hebben 

Ruimtelijk en transparant

Het lichte atrium biedt optimaal zicht op 
de naastgelegen werkplekken en lokalen. 

Blikvanger zijn de gescheiden trappartijen 
voor vmbo- en mbo-leerlingen.

De gevel bestaat uit een bonte mengeling van glazen panelen.
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alleen de docenten een pasje voor. Dat wil overigens 
niet zeggen dat er geen contact is tussen de vmbo- en 
mbo-leerlingen. Integendeel. Er zijn bijvoorbeeld tal 
van gezamenlijke projecten en in het kader van loop-
baanoriëntatie kunnen vmbo-leerlingen meelopen op 
een mbo-afdeling. Ook is er een ‘maatjessysteem’. ‘De 
mbo-leerling helpt de vmbo-leerling om gemotiveerd te 
blijven en om zich te blijven inzetten voor school. Op die 
leeftijd kan zo’n steuntje in de rug heel waardevol zijn’, 
vertelt Rick Volder, schoolleider van de Bredero Mavo. 
Ook het contact tussen de docenten van beide scholen 
wordt gestimuleerd. Er is bijvoorbeeld één gezamenlijke 
docentenkamer.

Community School
De Bredero Mavo en het ROC van Amsterdam profi-
leren zichzelf als Community School. ‘We voelen ons 
verbonden met onze omgeving en zoeken ook bewust 
de samenwerking. De leerlingen helpen bijvoorbeeld 
buurtbewoners bij het invullen van hun belasting-
formulieren en het mbo plaatst stagiairs bij het lokale 
bedrijfsleven’, legt Volder uit. 
Ook de ‘plint’ van het gebouw, ofwel een deel van de be-
gane grond, getuigt van de samenwerking met externe 
partners. Dit deel wordt commercieel verhuurd, bijvoor-
beeld aan een rijschool, het Jongeren Informatie Punt, 
jongerencentrum DOCK, een repro en een shoarma-
zaak. Een enkele ruimte staat nog leeg, maar zodra de 
Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro gereed is, 
zullen ook hier naar verwachting snel huurders voor 
zijn gevonden. 

Volwaardig conferentiecentrum
Dat de school letterlijk haar deuren openstelt voor de 
buitenwereld, blijkt ook uit de bovenste verdieping van 
het gebouw. Hier is het zogenoemde Bouwlab geves-
tigd. Volder: ‘Dit is een volwaardig conferentiecentrum 
voor ongeveer 120 personen. Het is in de eerste plaats 
bedoeld als ontmoetingsplek voor de bouwbranche in 
deze regio, maar het wordt ook voor andere doeleinden 
en door andere partners gebruikt. Onlangs is bijvoor-
beeld het Techniekpact gesloten. In de ochtend verzorg-
de André Kuipers een masterclass in ons conferentie-
centrum. Daarvoor was ook een aantal vmbo-klassen 
uitgenodigd. Dat zijn natuurlijk geweldige kansen voor 
de leerlingen.’

Scholenbouwprijs
Een gebouw met een enorme ruimtelijke kwaliteit, 
waar de onderwijsvisie zo duidelijk uit spreekt: dat 
vráágt natuurlijk om deelname aan de Scholenbouw-
prijs. Inmiddels is de school doorgedrongen tot de top 
30. En zoals Volder zegt: ‘Ik denk dat we wel tot de laat-
ste 10 komen en het zou natuurlijk geweldig zijn als  
we de Scholenbouwprijs 2013 winnen. Want dit is echt 
een prachtig gebouw, dat naadloos aansluit op onze 
onderwijsvisie!’ <

Tussen de meeste lokalen is een directe doorgang.

Ict-lokalen zijn gescheiden door een flexibele wand.

De vmbo-aula is met een flexibele wand gescheiden van de mbo-kantine. 

De ‘plint’ wordt commercieel geëxploiteerd.


