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ALGEMENE TEKSTEN 
 
Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. 
De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal af in de school, en spelen zich af 
tegen een neutrale, maar wel kleurige achtergrond. De algemene ruimten bieden plaats aan 
plekken voor (kleine) groepen. Vanuit de centrale ruimten zijn de leerhuizen zichtbaar en 
herkenbaar als zelfstandige onderdelen met een eigen identiteit. Door de korte, radiale 
looplijnen ontbreken de gangen (nagenoeg). 
In de leerhuizen wordt het thuisgevoel nog een stap persoonlijker. Duidelijk herkenbare zones 
voor activiteiten zorgen voor de vertrouwdheid die je gewend bent. De generieke opzet van  
het leerhuis garandeert mogelijkheden om met de zones te variëren. 
Controle volgt de cultuur van het Leerhuis : hoekjes en plekken worden gemaakt waar nodig en mogelijk. De instructieruimten en de 
vaste inrichting spelen bij het gebruik van de leerhuizen een grote rol en zouden flexibel ingezet moeten kunnen worden. 
 
Het Revius is een herkenbaar gebouw, en laat zich duidelijk lezen in de verschillende onderdelen zonder dat dit afbreuk doet aan de 
eenduidigheid van het grotere geheel. Ronde, zachtere vormen weerspiegelen een kwaliteit (aansluiten op de mens als gebruiker) die 
zich op een andere wijze laat vertalen in kleinschaligheid. Net zo belangrijk zijn de interne gebruiksmogelijkheden. 
 
Dit leidt tot een gebouw waarbij de leerhuizen als herkenbare maat zorgen voor de geleding van het totaal. Plaatsing rondom of op de 
centrale, algemene functies zorgt voor korte looplijnen in het gebouw. 
 
 
RUIMTE, RUIMTE, RUIMTE ! 
 
Dat is het thema voor de nieuwbouw zoals verwoord door het Revius Lyceum zelf. 
 
Daarnaast zijn een aantal kenmerken en kwaliteiten benoemd: 
- leerhuizen als fundament van het onderwijsconcept vertalen naar herkenbaarheid van de school 
- herkenbaar en leesbaar in de onderdelen zonder afbreuk te doen aan de eenduidigheid van het grote geheel 
- een warm en sprekend kleurgebruik zonder dat dit de vorm gaat overheersen 
- centrale ruimte voor de school van waar uit de leerhuizen zichtbaar zijn. 
 
De vormgeving van het gebouw komt direct voort uit de de Leerhuizen: herkenbaar, kleinschalig, onderdelen van het geheel. Dit wordt 
nogmaals geaccentueerd door de kleurstelling. Elk leerhuis zijn eigen kleur, wat weer is doorgevoerd in de afwerking en inrichting van 
het interieur. Door de algemene onderwijsruimten in de plint te organiseren en de plint een afwijkende materiaal en kleur te geven wordt 
niet alleen het functionele verschil duidelijk maar levert de baksteen van de plint ook een robuuste en onderhoudsarme gevel voor de 
begane grond. 
 
De leerhuizen zijn primair ontworpen voor het huidige onderwijsconcept terwijl de bouwkundige maatvoering, het gevelontwerp en de 
installaties het mogelijk maken om een "klassikaal" onderwijsconcept in te voeren mocht dat in de toekomst wenselijk zijn. 
 
De techniek in het gebouw is heel sober gehouden zonder concessies te doen aan de ambities voor bijvoorbeeld "Frisse Scholen". Door 
slimme schakelingen van de capaciteit kunnen voor een laag budget hogere waarden voor luchtkwaliteit gehaald worden. Het gebouw is 
conceptueel, installatie-technisch, constructief en bouwkundig voorbereid om in de toekomst aanvullende energiebronnen te gebruiken 
zoals zonnepanelen of zonne-warmte. 
 
De school wordt een onderdeel van de tweede fase van nieuwbouwwijk De Geer. Die wijk wordt gekenmerkt door daken met kappen en 
lichte baksteen. Beide elementen vinden een vanzelfsprekende plek in het concept en het beeld van het schoolgebouw. De bijzondere 
hoekverdraaiingen van de leerhuizen reageren op de bijzondere hoeken van de locatie en de functie: het kruispunt aan de hoofd-entree 
weg van de stand en de hoofdentree voor de school zelf. 
 
 
Revius Lyceum - Werkzaamheden 
 
Opdracht was tweeledig: eerst een ontwerp maken in opdracht van de school, daarna een Design&Build aanbesteding waar de 
contracten van de adviseurs een onderdeel van uitmaakten. Daarna volledige werkzaamheden architect in opdracht van de 
Design&Build partner (de aannemer). 
 
Fase 1 
Opdrachtgever: CVO Groep - Revius Lyceum 
Projectmanagement: Hevo 
 
VO- ; workshops met projectteam gebruikers (directeur, personeel) om het concept en architectonisch beeld te vinden. 
VO+ ; uitwerking van het concept naar een detailniveau, waarin duidelijk vastgelegd kon worden wat de beeldbepalende elementen 
waren maar waarin tegelijk ruimte voor de Design&Build partner werd gelaten om het ontwerp naar eigen inzicht en ervaring bouwbaar 
(financieel) te maken. 
Gebruik van BIM model en 3D cad model voor uitwisseling informatie en communicatie met adviseurs constructie en installatie. 
Overeenstemming met toetsende instanties (gemeente, brandweer, welstand) op basis van het VO 
 
Fase 2 
Opdrachtgever: Hegeman Bouw Almelo - Design&Build 
 
DO - uitwerking VO+ naar DO, in nauwe samenwerking met gebruikers (Revius Lyceum) 
Bouwaanvraag 
Bestekstekeningen - uitwerking naar besteksniveau incl. bestekken, getoetst door school en projectmanagement Hevo (als adviseur van 
de school) 
 
Werktekeningen en begeleiding bouw. 
 
In de uitvoeringsfase constant contact met de gebruiker (school) over het uitwerken van diverse onderdelen, zoals kleurstellingen van 
het interieur en inrichting.  
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