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Opdrachtgever HEVO, ’s-Hertogenbosch; IJburg College, 

 Amsterdam

Architect LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag; Erik 

Schotte, Pivo Wirfler, Carel van Kuijk, Harmen Landman, Martin 

Pasman, Thomas Witteman 

Interieurontwerp Ateliers, Delft; Ifke Brunings, Jasper 

 Westebring 

Interieurbouw TIM, Alkmaar

Meubilair Vepa, Hoogeveen

Verlichting onder meer Maretti

Vloeren gietvloer, rubber vloer

Bewegwijzering HNNH, Amsterdam i.s.m. Simone van Wijk, 

Eindhoven

Oppervlakte 11.430 m! (school), 3.000 m! (sport) 

TEKST Rutger van Oldenbeek
FOTOGRAFIE Moni van Bruggen 
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Het IJburg College maakt deel uit van een gebouw waarin 
ook appartementen, een sportcomplex en een parkeerga-
rage zijn gevestigd. De gevel van het gebouw is gemaakt van 
metalen panelen die gevouwen zijn aangebracht. Door de 
vouwen wordt het zonlicht telkens anders gereflecteerd, zodat 
het gebouw - ook van grote afstand - een dynamische indruk 
maakt.

Ateliers werd als een van zes kandidaten voorgedragen voor 
het interieurontwerp, en mede door de school en de leerlingen 
geselecteerd. LIAG had het ontwerp van het IJburg College al 
voltooid toen Ateliers werd gekozen, maar in het bestek kon 
nog het nodige worden aangepast. Ifke Brunings van Ateliers: 
“Het schoolsysteem van het IJburg College was nog in ontwik-
keling. Wij hebben daar goed op in kunnen springen en ook 
daardoor is het een bijzondere school geworden - op maat 
gemaakt voor hun schoolsysteem.” 

In Amsterdam werd deze zomer het IJburg College geopend, 

de eerste school voor voortgezet onderwijs in de gelijknamige 

nieuwe stadswijk. Het gebouw is ontworpen door LIAG 

Architecten, het interieur is van ontwerpbureau Ateliers, dat 

met het ontwerp een ingetogen, aansprekende basis creëerde 

waaraan de gebruikers zelf kleur en sfeer geven.

FOTO LINKS
Studiehuis in een deelschool

FOTO BOVEN
Exterieur (Foto Ben Vulkers)

FOTO MIDDEN
Banken langs de vensters in het Grand Café

FOTO ONDER
Leslokaal met vaste ‘banktafel’
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Het IJburg College is de eerste school van Ateliers en het 
bureau bereidde zich grondig voor, onder meer door interviews 
met leerlingen en docenten. Al in de vorige, tijdelijke behui-
zing hanteerde het IJburg College de metafoor ‘stad’ voor het 
schoolgebouw, en dat is in het interieur van het nieuwe pand 
voortgezet. Daarbij sloot Ateliers aan op het strakke en neutrale 
ontwerp van LIAG, met een interieur dat vrijwel geheel is uit-
gevoerd in zwart-wit. Want aldus Jasper Westebring van Ateliers, 
“De leerlingen geven zelf kleur aan het gebouw.”

Huisjes
Het IJburg College heeft momenteel zo’n 540 leerlingen die 
er verschillende soorten onderwijs kunnen volgen - VMBO, 
HAVO en VWO. De leerlingen vormen een leergemeenschap, 
waarin ze leren over zichzelf en over de wereld om hen heen. 
Het aantal leerlingen zal – net als IJburg zelf – in de toekomst 
verder groeien (tot circa 1.300 leerlingen) en het gebouw is 
daarop voorbereid. De school is verdeeld in zes deelscholen; 
iedere deelschool is gevestigd in een grote ruimte - het leerplein 
- met daaraan gekoppeld een aantal lokalen voor onderwijs of 
zelfstudie. Een groot deel van het onderwijs wordt niet klassikaal 
gegeven - de leerlingen worden gestimuleerd zoveel mogelijk 
zelfstandig te studeren en het interieur faciliteert dat. De leerlin-
gen bevinden zich het grootste deel van de dag in hun deel-
school, met uitzondering van een aantal lessen die in ‘expertise 
centra’ worden gegeven (zoals science, kunst & cultuur, talen en 
mens & maatschappij).
Meest opvallende element in de deelscholen zijn de vrijstaande 
huisjes (vervaardigd door TIM Alkmaar), gemaakt van een latten-
structuur en van buiten zwart en van binnen wit. Er staan steeds 
twee huisjes, waarvan er een dienst doet als ‘frontoffice’ voor de 
onderwijsassistent en ruimte biedt aan onder meer de printer en 
een koelkast, en het tweede door de leerlingen wordt gebruikt 
als studiehuis. Alle deelscholen hebben min of meer dezelfde 
indeling, wel staan de huisjes steeds op een andere plek. De 
huisjes staan op een lichtgrijze gietvloer, waarop (met de hand) 
onderbroken zwarte lijnen zijn aangebracht. Brunings: “We heb-
ben veel in andere scholen gekeken en open leerruimtes zijn - 
hoe goed bedoeld ook - vaak rommelig. Daarom hebben we een 
grid aangebracht waarbinnen de meubelen vrij worden kunnen 
geplaatst, anders ontstaat er chaos in de grote ruimte.” 

FOTO BOVEN
Deelschool

FOTO ONDER
Gesloten klaslokaal
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Het IJburg College wilde geen standaard ‘leerlingensetjes’ maar 
bijzonder meubilair en Ateliers vond dat bij Vepa, dat onder 
meer een klassieke zwarte stoel leverde die eigenlijk niet meer 
in de collectie zat. De tafels zijn er in verschillende maatvoe-
ringen, met onder meer langwerpige tafels voor drie personen. 
Ateliers ontwierp zelf de hoge tafels voor de deelscholen, met 
een zwart frame en een blad van multiplex dat is afgewerkt met 
een monocoat olie, in de kleur van de hardhouten glaslatten 
van de deuren. Deze houtkleur is een van de weinige kleuren 
in het interieur, met die van de boekenkasten en van de zaken 
die op de prikborden worden opgehangen. De prikborden 
worden gevormd door de achterkanten van de lockerkasten en 
op door de Ateliers ontworpen schermen, die her en der in de 
ruimtes zijn geplaatst. De schermen en lockerkasten hebben op 

FOTO BOVEN
Banken in het Grand Café
(Foto Ben Vulkers)

FOTO MIDDEN
De multifunctionele 
theaterzaal 
(Foto Ben Vulkers)

PLATTEGROND
Begane Grond

verschillende plekken openingen, want stelt Westebring, “Als je 
geen overzicht kunt houden, krijg je problemen. Ook dat heb-
ben we gezien op andere scholen.”

IJburgkleuren
Aan het open leerplein liggen leslokalen die met name wor-
den gebruikt voor lessen die wat meer concentratie vereisen. 
In deze lokalen staan - in tegenstelling tot het geheel witte 
meubilair op het leerplein - grijze tafels met zwarte stoelen, 
en waar mogelijk langs de vensters vaste houten ‘banktafels’. In 
de lokalen en grotere ruimtes - zoals het talenlab - zijn op de 
wanden lijnen aangebracht waarbinnen dingen mogen worden 
opgehangen.
In gezamenlijk overleg is een aantal zaken die al in het ontwerp 
van LIAG vastlagen, veranderd. Brunings: “Het lichtplan was 

PIP005_IJburg College.indd   11 20-10-11   11:58
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FOTO BOVEN
De centrale trap
(Foto Ben Vulkers)

PLATTEGROND
1e Verdieping

bijvoorbeeld nogal gelijkmatig en dat hebben we aangepast. 
Ook het grid op de gietvloer is een toevoeging van ons. LIAG 
stond daarvoor open en de samenwerking ging zeer goed.” 
Een andere aanpassing betreft de toiletten, waar onder meer 
de beoogde witte tegels werden vervangen door tegels in 
een patroon van grijstinten. Het lettertype van de huisstijl en 
bewegwijzering – ontworpen door grafisch bureau HNNH - is 
gebaseerd op de gevouwen metalen panelen van de gevel. De 
kleuren van de huisstijl zijn gebaseerd op luchtfoto’s van IJburg. 
Het lettertype vormt tevens een soort ‘huistaal’ van het IJburg 
College en staat ook op de MacBooks van de leerlingen.

Ook de vloer in de entreehal is grijs, maar nu donker en van 
rubber; het plan om het asfalt van het plein buiten naar binnen 
te halen, werd als te riskant gezien. Het ‘buiten naar binnen 
halen’ is een belangrijk thema in het IJburg college: leren in 

de echte wereld en interactie met de wijk staan hoog in het 
vaandel. Zo wordt de sportzaal ook gebruikt door sportvereni-
gingen en is er een multifunctionele theaterzaal die kan worden 
verhuurd. In september vond de manifestatie Inside Design 
voor een belangrijk deel plaats in het IJburg College. Ook de 
opzet van het grand café – direct naast de entreehal en duidelijk 
van buiten zichtbaar - is gericht op deze interactie. Om mensen 
binnen te halen, wilde de opdrachtgever niet de sfeer van een 
schoolkantine, maar die van een echt café. Westebring: “Er was 
aanvankelijk weinig relatie met buiten en daarom hebben we 
ook zitplekken langs de vensters gecreëerd.” Er komen nog 
tafels en stoelen in de ‘IJburgkleuren’, en blokken die kunnen 
worden gebruikt als zitmeubel of tafel, en die ook elders in het 
gebouw kunnen worden ingezet. Het beoogde rolluik boven 
het buffet werd door Ateliers vervangen door geperforeerde 
paneeldeuren. Wanneer het aantal leerlingen in de toekomst zal 
zijn toegenomen, kan de capaciteit van het grand café worden 
vergroot door het openen van een schuifwand in felblauw, een 
nogal afwijkende kleur die ook in de buitengevel is toegepast.

Het IJburg College is de eerste school van Ateliers, dat met het 
eigenzinnige ontwerp in zwart, grijs en wit duidelijk afwijkt 
van veel andere eigentijdse scholen – meestal uitgevoerd in 
stevige kleuren – en laat zien direct goed thuis te zijn in het 
onderwijs. Wat betreft Brunings en Westebring is het IJburg 
College “... vrijwel helemaal geworden zoals we wilden en 
hebben we weinig concessies hoeven doen. De vertaling van 
de identiteit van de school naar een passend interieur is aan ons 
toevertrouwd en dat ging erg goed.”

www.ateliers197.nl

www.liag.nl
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Het IJburg College is een gezonde school. Dit 
betekent dat er veel aan sport en bewegen 
gedaan wordt, zowel binnen schooltijd als 
daarbuiten en dat het aanbod in het Grand Café 
is samengesteld op basis van de adviezen van 
het voedingscentrum. Er staan daarom ook geen 
snoep- en frisdrankautomaten in de school.

Juul Wijdekop, 11 jaar (bijna 12) gaat naar de 
VWO-brugklas van het IJburg College. Elke dag 
op de fiets. Zo’n gezonde school past wel bij 
Juul. Ze houdt van sport (hockey en tennis) en in 
de zomer gaat ze vaak zwemmen of surfen. Cola 
of snoep mist ze niet. Juul: “Je kunt zelf broodjes 
beleggen, er zijn croissants, sinaasappelsap, 
melk en yoghurt en Slush Puppy, een drankje 
van gecrunched ijs, maar dan met fruit.”

Juul heeft het erg naar haar zin op het IJburg 
College. “Creatieve vakken vind ik het leukst. En 
Spaans vind ik ook heel leuk. De sfeer hier op 
school is heel goed, dat vind ik fijn. We werken 
veel op de computer. Iedereen heeft zijn eigen 
MacBook, die ook mee naar huis mag. Ik houd 
niet van schrijven, typen is fijner, dus ik ben 
daar heel blij mee. Al mijn boeken staan hierop, 
ik hoef nooit uit boeken te leren, en ook niet met 
zo’n zware schooltas te zeulen. We gebruiken de 
laptop voor bijna alle vakken. Ook als we 
wiskunde-oefeningen doen bijvoorbeeld, zoeken 
we de opgaven op de computer op. Maar we 
schrijven de antwoorden wel in een schrift.

mijn plek

pagina 24/25

Opdrachtgever 
Schoolbestuur IJburg College voor de school, 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
Gemeente Amsterdam voor de sporthal  
en Woningcorporatie Ymere voor de 
appartementen.

Gedelegeerd opdrachtgever 
HEVO, ’s-Hertogenbosch

Stichtingskosten excl. BTW 
€ 19,5 miljoen
 
Bruto vloeroppervlak (BVO)
School en sport 15.800 m2

23 appartementen, 115 m2 / appartement

Ingebruikname 
Augustus 2011

Architecten
LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag 
voor het exterieur en Ateliers interieur-
architecten, Delft voor het interieur.

24/25

Op de hoek van de Amsterdamse IJburglaan en  
de Pampuslaan staat het IJburg College, een 
school voor vmbo, havo en vwo. Het moderne  
gebouw biedt plaats aan 1300 leerlingen en heeft 
een fietsen kelder, en een sporthal die aan NOC/NSF 
eisen voldoet. Op de school zijn 23 appar tementen 
gebouwd. Het IJburg College is  genomineerd voor 
de VKG Architectuurprijs 2011. 

geen leSboeken, 
maar een macbook

Elke vrijdag hebben we een workshop, ik doe 
drama. Op school is ook een theaterzaal. We 
gymen vaak buiten in het park tegenover de 
school. Het schoolplein is nog niet af, maar als 
dat straks zo is kan ik daar ook afspreken. En de 
fietsenstalling is ónder de school, heel cool. Mijn 
favoriete plek in school is de aula, daar kom je 
iedereen tegen, ook van de andere deelscholen. 
En het lokaal van mijn stamgroep is een fijne 
plek. Daar komen we met de mentor bij elkaar. 
Er hangen tekeningen, liggen spelletjes, heel 
gezellig.

Ik vind de school heel mooi. Van binnen is het 
nu nog een beetje wit omdat het nieuw is, maar 
het is de bedoeling dat we het kleurig gaan 
maken met heel veel posters en tekeningen.”

Rondleiding
In februari 2012 organiseert HEVO in deze   
school een bijeenkomst met rondleiding.
Kijk op www.hevo.nl/agenda voor meer  
informatie.

Meer weten? 
Vraag Peter Huys
E peter.huys@hevo.nl
T +31 (0)73 6 409 522
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De eerste plannen voor het huidige IJburg 
College stammen uit 2002. Het gegeven 
dat er op het Amsterdamse eiland een grote 
wijk zou komen met zo’n 4000 kinderen on-
der de 12 jaar, maakte dat er ook een school 
voor voortgezet onderwijs gerealiseerd 
moest worden.

Vijf jaar geleden startte de school in een se-
mi-permanente huisvesting met 68 leerlin-
gen. Hier heeft het IJburg College volop ge-
legenheid gehad om de vernieuwende visie 
op onderwijs te ontwikkelen en in praktijk 
uit te testen. Sinds dit schooljaar, septem-
ber 2011, zijn de inmiddels 536 leerlingen 
gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw, 
waarin het onderwijsconcept ook fysiek he-
lemaal tot zijn recht komt.

Het IJburg College is een brede scholen-
gemeenschap die onderwijs aanbiedt van 
vmbo t/m vwo. Het gebouw biedt ook ruim-
te aan een grandcafé, een theater en een 
sporthal. Op het dak van de school bevinden 
zich 23 woningen en nog eens 57 woningen 
grenzen direct aan het schoolplein. Onder 
de school is een fietsenstalling en parkeer-
voorziening gerealiseerd.

Nieuwe 
school, 
in een 
nieuw 
deel van 
Amsterdam







Geen 
gewone 
school



Jeanette van der Wees en Hans Huizinga
Projectleider en Allround Project Adviseur, Projectbureau SPA
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam  



Hans Huizinga: “Al in 1996 is een claim neer-
gelegd voor de locatie. In 1998 zijn we aan 
het rekenen geslagen. Middels een onder-
zoek onder de potentiële gebruikers is de 
omvang van de behoefte gepeild. Daaruit 
bleek dat er een schoolvoorziening moest 
komen voor 2000 leerlingen. Later werd dit 
aantal gedeeld in twee scholen, 1300 leer-
lingen voor het IJburg College en 800 leer-
lingen voor een tweede toekomstige school. 
De drie toenmalige schoolbesturen kregen 
de opdracht gezamenlijk een nieuwe school 
te bouwen en een nieuwe filosofie te ontwik-
kelen.”

De visie van de scholen heeft het ontwerp 
bepaald. De Open Scholengemeenschap Bijl-
mer is daarbij een voorbeeld geweest. Dit is 
de school waarbij Kees Visser lange tijd als 
directeur betrokken is geweest. En waar zijn 
expliciete visie op hoe onderwijs moet zijn 
om het maximale uit een kind te halen, ver is 
doorgevoerd. 

Jeannette van der Wees: “Aanvankelijk was 
er een spanningsveld tussen de onderwijs-
kundige en de stedebouwkundige eisen ten 
aanzien van het gebouw. De onderwijskun-
dige visie was compact bouwen met weinig 
gangen en veel open ruimtes met leercentra. 
De stedebouwkundige eis daarentegen was 
volumebouwen; een hoog en stevig gebouw 
als markeerpunt voor IJburg.”

Om aan de stedebouwkundige voorschriften 
te kunnen voldoen, werd door LIAG het voor-
stel voor toevoeging van een woonprogram-
ma geopperd. Ymere Ontwikkeling werd 
aangetrokken als extra partij en de resteren-

Uniek 
opdracht-
geverschap

de ruimte van het kavel werd opgevuld met 
57 woningen. De sporthal is op het dak van 
de school geplaatst samen met nog eens 23 
woningen. Onder de school bevindt zich de 
fietsenstalling en een parkeergarage, waar-
van de school, de sporthal en de bewoners 
van de appartementen gebruik maken.

“Zodoende waren er drie opdrachtgevers: 
het IJburg College die eigenaar is van de 
school, de Dienst Maatschappelijke Ontwik-
keling van de gemeente Amsterdam die ei-
genaar is van de sporthal en Ymere Ontwik-
keling die eigenaar is van de woningen”, legt 
Jeanette uit. In 2004 werd via een Europese 
aanbesteding het risicodragend opdrachtge-
verschap gedelegeerd aan HEVO. “Dat was 
uniek, dat was in Amsterdam nog niet eerder 
gebeurd. HEVO heeft het integrale project-
management gedaan en dat is naar ieders 
volle tevredenheid verlopen. Het resultaat 
mag er zijn: een mooie, markante school 
waar de gebruikers heel tevreden over zijn, 
mede omdat ze veel invloed hebben gehad”, 
concludeert Hans Huizinga. 







Nico Moen en Lou Brouwers 
Bedrijfsvoering & Communicatie en Algemeen Directeur

IJburg College



“Wij
waren de
bouwheren”
“We kregen de unieke kans om van scratch 
af aan een school te maken, die helemaal is 
ingericht volgens ons eigen onderwijscon-
cept. Alles was nieuw: de leerlingen, de leer-
krachten, de visie op leren en nu dus ook het 
gebouw. We hebben heel erg de regie gehad 
op hoe alles eruit zou komen te zien. Wij wa-
ren de bouwheren. Dat zijn natuurlijk ideale 
omstandigheden.

Het IJburg College is een leergemeenschap 
met een duidelijke missie en een heldere vi-
sie: leerlingen zoveel mogelijk laten leren, 
over zichzelf en de wereld om hen heen. 
Tot het derde leerjaar werken leerlingen van 
verschillende niveaus gemixed door elkaar, 
maar wel afwisselend in verschillende nive-
augroepen. Zo leren zij van en met elkaar en 
kunnen ze voortdurend van elkaar profiteren 
op verschillende aspecten. Behalve voor de 
cognitieve aspecten, hebben we ook oog 
voor andere kwaliteiten. Door die te delen, 
creëren we voor onze leerlingen een omge-
ving waar je het beste uit jezelf kunt halen. 
Nu we een paar jaar bezig zijn, zie je dat veel 
kinderen boven hun basisschoolniveau uit 
komen en dat geeft voldoening”, aldus Nico 
Moen.



Het streven is om enerzijds openheid en 
ontmoeting te creëren tussen de verschil-
lende leerlingen en anderzijds kleinschalig 
te blijven om het gevoel van veiligheid en 
het overzicht te garanderen. In het gebouw 
is dat vertaald naar een zestal deelscholen 
van elk maximaal 200 leerlingen. Zes leer- 
en leefgemeenschappen in een grotere ge-
meenschap. 

De school hecht ook veel waarde aan leren in 
de werkelijkheid. “Als je kinderen de informa-
tie laat toepassen in echte situaties, leren ze 
effectiever. De leerstof wordt daarom zoveel 
mogelijk ingepast in thema’s, die telkens 
zes weken een rode draad in het onderwijs 
vormen. Vanuit allerlei 
invalshoeken leren ze in 
een praktische context 
in plaats van de verschil-
lende vakken naast el-
kaar. Een themaperiode 
wordt altijd afgesloten 
met een finaleweek, 
waarin presentations of 
learning plaatsvinden; 
wat heb ik geleerd en 
hoe maak ik dat zicht-
baar. Vaak wordt er ge-
presenteerd aan een 
publiek van buiten de school, maar ook aan 
hun ouders die de prestaties van hun kinde-
ren beoordelen. Zo leren de leerlingen ken-
nismaken met de ‘echte’ wereld”, vervolgt 
Lou Brouwers. 

Deze binnen/buiten-gedachte is ook terug te 
zien in het ontwerp van het schoolgebouw. 
De gevel loopt van buiten naar binnen door. 
De antracietkleurige, rubberen vloer van de 
centrale hal loopt ogenschijnlijk door in het 
asfalt van het schoolterrein. Maar het school-
gebouw staat ook open voor mensen van 
buiten de school. Er is een grandcafé en een 
theaterzaal waar voorstellingen worden ge-
geven. En de sporthal wordt na 16.00 uur ge-
bruikt door sportverenigingen uit de buurt. 
De school staat open voor interactie met de 

De leerlingen werken grotendeels in hun eigen leer-

school. Daar zijn een paar lokalen van verschil-

lende afmetingen en een groot centraal leerplein. 

De leerlingen starten en eindigen de schooldag 

bij hun eigen stamgroep en mentor, dat is hun 

thuisbasis. Van daar waaien ze uit naar verschil-

lende onderwijsvormen. Buiten de leerscholen zijn 

er aparte ruimtes voor kunst en cultuur en exper-

tisecentra voor de talen, mens & maatschappij en 

science.

omgeving. Externe partners waar de school 
mee samenwerkt, hebben een eigen werk-
plek in de school, zodat ‘buiten’ ook fysiek 
naar binnen wordt gehaald.

Het IJburg College heeft een grote digitali-
seringsslag gemaakt. Er wordt nauwelijks 
meer met papier gewerkt, alle leerlingen 
krijgen een eigen MacBook. Het meeste les-
materiaal wordt digitaal aangereikt. Dit be-

tekent dat er niet met bestaande methodes 
gewerkt wordt, maar dat de docenten hun 
eigen lesmateriaal maken. “Het onderwijs is 
tegenwoordig veel meer gericht op het het 
ontwikkelen van informatievaardigheden, 
dan op het beheersen van stof. Onze leerlin-
gen leren sneller, dan wij kunnen doceren. 
De rol van de docent wordt ook anders nu 
iedereen ineens met een Macbook voor zijn 
neus zit. Dat is wennen en vraagt heel wat. 
Maar in de huidige informatie- en communi-
catiemaatschappij is de computer niet meer 
weg te denken. Als je daar niets mee doet, ga 
je aan de realiteit voorbij. Wel willen we dui-
delijk stellen dat de computer op zich geen 
doel is. We bieden geen computeronderwijs, 
maar ICT is een middel om ons onderwijs te 
verrijken, verdiepen en ondersteunen.”









Peter Huys
Senior Projectmanager HEVO



Met de school als bouwheer voor het on-
derwijs- en gymnastiekprogramma en de 
gemeente voor de sporthal, lag er met circa 
14.500 vierkante meter bruto oppervlak een 
enorme uitdaging voor HEVO. De school was 
bovendien startende en had nog geen ge-
bruikers, maar wel een 
onderwijsvisie die to-
taal anders was dan de 
reguliere onderwijsop-
lossingen. HEVO gaf de 
opdrachtgevers veel ver-
lichting bij dit complexe 
proces.

Aangezien de school 
weinig ervaring had met 
dergelijke bouwproces-
sen, de genormeerde budgetten voor dit 
programma beperkt waren en men als begin-
nende school geen risico kon en wilde lopen, 
hebben beide opdrachtgevers HEVO gecon-
tracteerd op basis van Integraal ProjectMa-
nagement (IPM). Wat betekent dat HEVO 
vroegtijdig resultaatsgaranties biedt op het 
gebied van kwaliteit, budget en planning. 
Zo waren voor de school en de gemeente 
de belangrijkste risico’s bij de start van het 
proces afgedekt. Peter Huys: “HEVO is gespe-
cialiseerd in Integraal ProjectManagement 
en zo’n zeventig procent van onze projecten 
wordt via deze werkwijze gerealiseerd”.

Dit omvangrijke project werd gaandeweg 
de ontwerpfase nóg uitdagender. Toen dui-
delijk werd dat de gewenste uitwerking van 
de onderwijsvisie - een compact gebouw 
met grote deelscholen en nauwelijks loka-

HEVO 
geeft 
verlichting!

len - een stedenbouwkundige massa cre-
eerde, die de strenge stedenbouwkundige 
randvoorwaarden op IJburg onvoldoende 
invulde. Hierdoor ontstond een impasse die 
behoorlijk wat extra tijd vergde. Deze werd 
uiteindelijk doorbroken door het voorstel 
van de architect, om de sporthal en een extra 
programma in de vorm van woningen op het 
dak van de school te situeren. 

Wel moest hiervoor een extra opdrachtgever 
worden gevonden, die het woonprogramma 
wilde afnemen in een geïntegreerd huisves-
tingsproces. Alles diende namelijk in één 
keer integraal te worden uitgewerkt en aan-
besteed, zonder voorbehoud in de vorm van 

een afzetpercentage. Ondanks allerlei extra 
risico’s is HEVO hierin mee gegaan, zodat de 
gewenste onderwijskundige uitwerking voor 
de school gerealiseerd kon worden.

“Dit heeft voor mij persoonlijk de uitdaging 
bijzonder interessant gemaakt. De totale 
doorloop, vanaf de start van de ontwerpfase 
tot en met de oplevering, bedroeg ongeveer 
vijfenhalf jaar. Ik ben net als alle betrokken 
partijen trots op het eindresultaat. Uiteinde-
lijk geeft het de meeste voldoening wanneer 
in het gebruik blijkt, dat het gebouw func-
tioneert zoals men dat voor ogen had toen 
men het Programma van Eisen schreef”, be-
sluit Peter Huys.

HEVO gaf de opdrachtgevers veel verlichting in 

het ontwikkelingsproces. Symbolisch is dit ge-

stalte gegeven met een eigentijdse kroonluchter, 

die vanuit het centrale trappenhuis als metafoor 

staat voor vernieuwing. Vernieuwing voor de nieuwe 

aanpak van  een dergelijk proces, maar bovenal 

vernieuwing voor de qua huisvesting gerealiseerde 

onderwijsvisie.







Erik Schotte
LIAG Architecten



“De school heeft een hele verfrissende kijk 
op hoe met onderwijs om te gaan, waarbij 
de focus ligt op het welzijn van de leerlingen. 
Het formuleren van de wensen in een heldere 
visie heeft heel goed ge-
holpen. Deze visie was 
een prima vertrekpunt 
voor het ontwerp. Daar-
na kwam onze expertise 
om de hoek kijken. Wij 
hebben geprobeerd de 
aspiratie van de opdrachtgever zo goed mo-
gelijk te vertalen naar een ontwerp. 

Het stedebouwkundig plan schreef een ste-
vig en hoog gebouw voor met, zoals op het 
hele eiland, een bruine bakstenen gevel. Wij 
wilden graag een meer expressieve gevel. 
Een gevel met uitstraling, zodat het gebouw 
opvalt en zich onderscheidt. Uiteindelijk ga-
ven de gemeente en welstand goedkeuring 
voor onze gevel met metalen platen. De me-
talen platen hebben een metallic coating en 
zijn gevouwen aangebracht, waardoor het 
licht gereflecteerd wordt en de gevel gedu-
rende de dag, naar gelang de lichtinval, van 
gedaante wisselt. Op deze manier manifes-
teert het gebouw zich duidelijk tussen de 
omringende gebouwen.

Het was de uitdrukkelijke wens van de op-
drachtgever om de leerlingen de kleur in de 
school te laten maken. Wij hebben gezorgd 
voor een lichte en open basis, die door de 
school zelf helemaal ingevuld kan worden. 

Een
icoon 
voor 
IJburg 

De brede open trap met de grote vides, ma-
ken dat het licht maximaal wordt binnenge-
bracht. De wanden en vloeren hebben een 
lichte kleur. Doordat alles open en licht is, is 
de sociale veiligheid groot en is er goed zicht 
op wat er in de school gebeurt. 

De ruime kavel was in eerste instantie alleen 
bestemd voor de school met sporthal. Het 
stedebouwkundig plan schreef massa voor. 
Door het compacte ontwerp bleek het mo-
gelijk om op het kavel ook nog 80 woningen 
te realiseren. Dit betekende dat er gezocht 
moest worden naar een extra partij. Die werd 
gevonden in Ymere Ontwikkeling. Hoewel 
dit voor wat vertraging in het proces zorgde, 
heeft het er wel toe gezorgd dat het totale 

project gerealiseerd kon worden. De wonin-
gen zijn helemaal ingepast in het totale ont-
werp en van buitenaf enkel te herkennen aan 
de balkons en de lagere verdiepingshoogte.”

Het gebouw wordt wel vergeleken met een kokosnoot; 

een robuuste, donkere buitenkant met een open, 

lichte binnenkant.

0 20 60 120 200m

situatie





1 3 6 10

Gevel Oost

Het IJburgcollege ontving de VKG Publieksprijs 2011. De VKG Publieksprijs 

is een initiatief van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie 

(VKG) in samenwerking met De Architect. Deze prijs is sinds de intro-

ductie in 2005 uitgegroeid tot een serieuze vakprijs en wordt elk jaar 

toegekend aan bouwprojecten waar kunststof gevelelementen op esthetische 

wijze onderdeel uitmaken van het ontwerp. 

De vakjury had tien projecten geselecteerd, waaronder de nieuwbouw van 

het IJburg College. “De bijzondere combinatie van gevouwen metalen gevel-

elementen met kunststof kozijnen maakt dit gebouw tot een waar landmark”, 

aldus de vakjury. Het publiek mocht vervolgens bepalen welke van de geno-

mineerden de winnaar werd. Het IJburg college werd als beste beoordeeld!



Jan Heijink

ITN Installatietechniek, W-installateur

“ITN installatietechniek heeft een duur-

zame installatie aangebracht voor wat 

betreft de werktuigbouwkundige installa-

ties. Het resultaat hiervan voor de op-

drachtgever is een energetisch laag ener-

gieverbruik en een eenvoudig te bedienen 

gebouwbeheerssysteem. Het bouwteam heeft 

als team gefungeerd, waarbij de teamleden 

op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 

zijn omgegaan en de werkzaamheden van de 

teamleden gelijktijdig zijn uitgevoerd. 

Deze aanpak heeft geleid tot een succes-

vol bouwproject.”





Patricia Hessing
ATELIErS Interieurarchitecten



Het IJburg College was voor Ateliers de eer-
ste ervaring met een onderwijsgebouw. “We 
zijn ons heel actief gaan verdiepen in het 
onderwijs. We hebben scholen bezocht en 
met leerlingen en leraren gesproken. Deze 
aanpak is doorslaggevend ge-
weest bij de keuze voor ons. 
Onze aanpak past precies bij 
die van de opdrachtgever: de 
gebruikers centraal.   

De school wist heel goed wat 
ze wilde, wat het voor ons 
makkelijk maakte. Een strakke, 
open basis die door de gebrui-
kers zelf ingevuld kan worden en waar de 
leerlingen de kleur maken. In het interieur 
zijn voornamelijk zwart-, wit- en grijstinten 
en materiaalkleuren gebruikt. De aanvul-
lende blauwe en groene tinten, die zijn toe-
gepast in bijvoorbeeld het meubilair van het 
grandcafé en in de bewegwijzering, zijn afge-
leid van een luchtfoto van de omgeving. Dit 
is geheel in samenspraak gegaan met HNNH, 
het grafisch ontwerpbureau dat een speciaal 
lettertype heeft ontwikkeld voor de school, 
afgeleid van het grid van de gevel.

Op de lichte gietvloeren hebben wij een grid 
aangebracht, waardoor mensen als vanzelf 
de neiging hebben om tafels en stoelen recht 
terug te zetten. Op de achterkant van de 
lockers hebben we prikbord laten plaatsen, 

“De 
kinderen 
maken 
de 
kleur”

net als op de ruimtes tussen de ramen en de 
deuren. Bedoeld om werk van de kinderen op 
te hangen. Op deze subtiele manieren heb-
ben we zones aangegeven die onbewust af-
dwingen om geordend te werken. Het is leuk 
om te zien hoe de school zich dit nu eigen 
maakt.”

Op de leerpleinen moesten plekken komen 
waar leerlingen zich kunnen terugtrekken 
en concentreren, maar die tegelijkertijd het 
overzicht niet ontnemen. “Dit hebben we ge-
realiseerd in de vorm van strandhuisjes. Je zit 
er beschut, maar door de open lattenstruc-
tuur is er toch doorkijk en dus zicht op wat 
er gebeurt. De strandhuisjes zijn een knip-
oog naar de oude locatie van de school op 
het strand, direct aan het water. Middels de 
strandhuisjes hebben we geprobeerd dat ge-
voel een beetje mee te nemen.

Het IJburg College heeft een alles behalve 
traditionele kijk op onderwijs en wilde daar-
om ook geen traditionele schoolsetjes. We 
hebben gezocht naar meer eigentijdse tafels 
en een klassiek model stoel in een eigen kleur 
laten spuiten, waardoor ze heel anders ogen. 
In de lokalen, langs de radiatoren, is een vast 
meubel gemaakt waar leerlingen aan kunnen 
zitten en een verlaagd deel waar ze op kun-
nen zitten. Met veel creativiteit zijn we erin 
geslaagd de dingen net even anders te doen. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn ook de kap-
stokken. Dit zijn de alom bekende school-
kapstokken, alleen hebben wij verschillende 
typen haken in willekeurige volgorde door 
elkaar gebruikt, waardoor ze toch weer even 
anders zijn.”

“Duurzaamheid is bij onderwijsgebouwen natuur-

lijk altijd een issue. De spullen moeten tegen 

een stootje kunnen. Maar ‘hufterproof’ mate-

rialen nodigen vaak juist uit om er wild mee 

om te gaan Als je alles mooi maakt, dan zijn 

mensen er automatisch ook voorzichtig mee.”







Marc van Gent, 
Expert themaleren onderbouw



“We hebben een krachtig concept en daar-
binnen kan alles nog een plaats krijgen. Dat 
is een zoektocht voor zowel ons docenten, 
als de leerlingen. De leerstof verandert, de 
werkvorm verandert en de situatie verandert. 
Gaan we eruit halen wat er allemaal mogelijk 
is? Dat is vooral in dit pioniersstadium heel 
spannend en heel hard werken. Maar beslist 
de moeite waard, want we zijn er pas vijf jaar 
en we zijn al heel ver!”

Marc is expert themaleren en geeft dus les 
op het leerplein. Daar zijn altijd twee groe-
pen tegelijk aan het werk. “Mijn spel is om de 
stilste groep te hebben. Niet om te laten zien 

dat ik mijn leerlingen onder de duim heb, 
maar omdat ik van mening ben dat mensen 
die aan het leren zijn, stil zijn. In ons concept 
staat nadrukkelijk dat we een leergemeen-
schap zijn; een plaats waar iedereen zoveel 
mogelijk leert. Het gebouw ondersteunt 
hierbij. Openheid past bij onze filosofie. Op 

“Elke
leraar
komt
hier in
opleiding”

het moment dat je onze school inloopt, sta 
je in een leerplek. Daar moet je stil zijn, want 
daar zitten mensen te leren. Met lokalen 
snijd je jezelf in de staart; als leerlingen een 
lokaal uitlopen, maken ze immers automa-
tisch herrie.

De interactie tussen docenten 
onderling en tussen docenten 
en leerlingen is veel groter. Je 
ziet elkaar continu, waardoor 
je ontzettend goed zicht hebt 
op wat de leerlingen leren. Je 

ziet heel veel kinderen het concept gewoon 
begrijpen en zich aanpassen. Je ziet een an-
der slag kinderen ontstaan. Veel kinderen 
stellen oprecht inhoudelijke vragen en dat is 
waar onderwijs mee begint: een leerling die 
een vraag stelt onthoudt het antwoord, om-
dat het zijn eigen vraag is!”

“Ik voel me wel verwend. Ik heb hier het ge-

voel dat ik een belangrijke meneer ben: het 

is luxe, licht en mooi!”







Susan rooké
Leerlinge 6 VWO



“In het oude gebouw hebben we de ruimte 
echt van onszelf gemaakt. Het was klein, er 
waren te weinig lokalen en er klopte niet 
veel van. Maar omdat we er waren, is het wel 
helemaal ‘van ons’ geworden. De overgang 
naar het nieuwe gebouw was eigenlijk heel 
makkelijk. Hier is alles gericht op wat je moet 
doen en dat is wel heel prettig. De leerplei-
nen werken heel goed. Ondanks dat je er met 
veel mensen tegelijk verschillende dingen 
doet, is het toch rustig en kun je geconcen-
treerd werken. De techniek werkt, de Mac’s 
werken en we hebben goed internet. Dat ligt 
trouwens niet alleen aan het gebouw, ook 
de mensen geven echt om ons, ze halen echt 
het beste uit je.”

“Hier 
halen ze 
echt 
het beste 
uit je!”



Bit, coratem re nisit 
pro doluptio coris

Jan Heijink

ITN Installatietechniek, W-installateur

“ITN installatietechniek heeft een duurzame 

installatie aangebracht voor wat betreft 

de werktuigbouwkundige installaties. Het 

resultaat hiervan voor de opdrachtgever is 

een energetisch laag energieverbruik en een 

eenvoudig te bedienen gebouwbeheerssysteem. 

Het bouwteam heeft als team gefungeerd, 

waarbij de teamleden op basis van gelijk-

waardigheid met elkaar zijn omgegaan en de 

werkzaamheden van de teamleden gelijktijdig 

zijn uitgevoerd. Deze aanpak heeft geleid 

tot een succesvol bouwproject.”





Nienke de Bie
Expert mens en beroep

bovenbouw VMBO



“Het gebouw past als een oude jas. Helemaal 
op maat gemaakt voor onze manier van wer-
ken, alsof we nooit ergens anders gezeten 
hebben. Dat is de kracht van het ontwerp. 
Hoe wij willen werken kan hier, het klopt he-
lemaal!” 

“Het 
gebouw 
past als 
een oude 
jas”





Huib Bakker Bouw | De Geus Bouw

Brenden Scheltema Aannemer

“Met inspanning van velen heeft VOF Combinatie Huib Bakker Bouw | De Geus Bouw een mul-

tifunctioneel,  spraakmakend en in ieder geval een in het oog springend gebouw gereali-

seerd. Iedere gebruiker kan naar de modernste maatstaven volop leren, wonen en sporten 

in dit met oog voor detail en liefde voor het vak gerealiseerde gebouw. Een succesvol 

project voor iedereen!”



Arend Bouwmeester
Tweedejaars leerling



“Het IJburg College is echt een fijne school. 
Hier begrijpen ze hoe het voor mij werkt. Het 
leukste zijn de thema’s, er wordt altijd wel 
iets leuks bedacht met een eindopdracht en 
activiteiten. Het nieuwe gebouw is wel heel 
erg wennen. Het is groot en mooi, maar wel 
een beetje saai. In het oude gebouw waren 
veel kleuren en alles hing door elkaar. Nu is 
alles wit en geordend. Sommige van mijn 
vrienden zijn naar een andere deelschool ge-
gaan. Dat is jammer, maar het is nu wel rus-
tiger en dat werkt fijn. Ook het grandcafé en 
de sporthal zijn echt een verbetering.”

“Hier 
begrijpen 
ze hoe 
het voor 
mij 
werkt”







Jan Heijink

ITN Installatietechniek, W-installateur

“ITN installatietechniek heeft een duurzame installatie aangebracht 

voor wat betreft de werktuigbouwkundige installaties. Het resultaat 

hiervan voor de opdrachtgever is een energetisch laag energiever-

bruik en een eenvoudig te bedienen gebouwbeheerssysteem. Het bouw-

team heeft als team gefungeerd, waarbij de teamleden op basis van 

gelijkwaardigheid met elkaar zijn omgegaan en de werkzaamheden van 

de teamleden gelijktijdig zijn uitgevoerd. Deze aanpak heeft geleid 

tot een succesvol bouwproject.”
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Het is een autonoom, herkenbaar en compact 

gebouw geworden op een compacte kavel. 

Het gebouw is het enige pand op IJburg met 

een metalen gevel en valt op tussen de voornamelijk 

in roodbruine baksteen opgetrokken woongebou-

wen. De appartementen hebben als enige op IJburg 

balkons die buiten de gevel steken. Deze zijn al vanaf 

het begin van de IJburglaan te zien en vormen zo 

een goed herkenningspunt. De gevel van het gebouw 

is gemaakt van zwartbruin metalen panelen die 

gevouwen zijn aangebracht. Door de vouwen wordt 

het zonlicht telkens anders gereflecteerd, zodat het 

gebouw een dynamische indruk maakt. 

Nico Moen, projectleider huisvesting IJburg Col-
lege: “Het gebouw is net een kokosnoot: donker van 
buiten, licht van binnen.”

Open voor de wereld
IJburg, nieuwe stad op een nieuw eiland, nieuw be-

gin. Voor het IJburg College de kans om in de nieuwe 

huisvesting het onderwijs optimaal vorm te geven 

met als missie ‘leerlingen zoveel mogelijk laten leren 

over zichzelf en de wereld om hen heen’. Het IJburg 

College is het maatschappelijke centrum voor de 

IJburg-samenleving, een brede schoolgemeenschap 

voor voortgezet onderwijs met een intersectoraal 

De leerlingen van het IJburg College in Amsterdam zijn het schooljaar 2011-2012 gestart in hun 
splinternieuwe school. Het IJburg College maakt deel uit van een gebouw waarin ook appartemen-
ten, een sportcomplex en een parkeergarage zijn gevestigd.

Uniek leren op een prominente 
    plek in nieuw stadsdeel IJburg

Tekst LIAG Architecten en Bouwadviseurs  Foto’s Primabeeld en Vulkers Fotografie (Ben Vulkers)
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programma voor het VMBO en een brede profilering 

van HAVO en VWO, waarin versterkt taal-, kunst-, 

cultuur- en sportonderwijs een stevige plek heeft. 

Het gebouw biedt ook ruimte aan een Grand Café, 

theater, sporthal voor de wijk en heeft parkeerfacili-

teiten in de halfverdiepte kelder. Aangezien er op het 

eiland IJburg (nog) weinig culturele voorzieningen 

zijn, neemt de school hier een belangrijke plaats in 

en vormt zo het cultureel hart van het eiland IJburg. 

In het ontwerp is rekening gehouden met de moge-

lijkheid tot deelverhuur. Daarnaast kan de aula te-

vens als een multifunctionele theaterruimte worden 

gebruikt. 

School zonder gangen
Opvallend aan het interieur is dat deze school geen 

gangen kent. Iedereen doet mee. Zonder gangen 

verdwaal je niet en ben je altijd zichtbaar. Om de leer-

lingen te laten leren van elkaar zijn de verschillende 

schoolafdelingen gemengd opgezet. Beneden bevin-

den zich de aula, keuken, verschillende lesruimten 

en een gym/theaterzaal. De brede hoofdentree aan 

de voorkant kent gescheiden ingangen, waardoor het 

mogelijk wordt de sporthal en school afzonderlijk van 

elkaar te gebruiken. De twee bouwlagen erboven be-

schikken voornamelijk over lesruimten, ook nu weer 

zo open mogelijk uitgevoerd. Op de derde verdieping  

bevindt zich de gemeentelijke sporthal die vanaf de 

derde verdieping doorloopt tot het dak. Verschillende 

sportverenigingen maken hier gebruik van. Ook de 

leerlingen zelf kunnen er terecht. Grote vouwwanden 

maken de hal in drie gymzalen opdeelbaar.

Erik Schotte, architect LIAG: “Ruimte, licht, 
akoestiek en multifunctioneel ruimtegebruik zijn 
belangrijke componenten voor het creëren van een 
ideale leerwereld voor leerlingen waarin zij zich 
gelukkig kunnen voelen.”

Leerlingen geven kleur
Aan de centrale hal liggen de gemeenschappelijke 

ruimtes voor de leerlingen en de buurt (aula, restau-

rant). De deelscholen zijn bereikbaar via een brede, 

open trap die veel licht krijgt door het glazen dak. 

Doordat alles open en licht is, is de sociale veiligheid 

groot. Alles wat in de school gebeurt, is zichtbaar: 

men ziet waar de leerlingen mee bezig zijn. Het ge-

bouw is van binnen zo neutraal mogelijk gehouden, 

zodat de leerlingen zelf met hun presentaties van 

schoolprojecten een eigen invulling en kleur geven 

aan de leeromgeving. Net als in een galerie, waar de 

inrichting zo minimalistisch mogelijk wordt gehou-

den, zodat alle aandacht kan gaan naar datgene wat 

aan de muur hangt.

Open leerlandschap
Om de kleinschaligheid te waarborgen is het gebouw 

opgedeeld in zes deelscholen van ieder maximaal 

200 leerlingen. Iedere deelschool is gevestigd in een 

grote ruimte - het leerplein - met daaraan gekoppeld 

een aantal lokalen voor onderwijs of zelfstudie. De 

leerlingen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf-

standig te studeren en het interieur faciliteert dat. Het 

grootste gedeelte van de dag bevinden de leerlingen 

zich in hun deelschool, met uitzondering van een 

aantal lessen die in vaklokalen buiten de deelschool 

worden gegeven.

ATELIERS heeft in nauwe samenwerking met LIAG 

het ontwerp voor het interieur van de deelscholen 

en gemeenschappelijke ruimtes gemaakt. Het meest 

opvallende element in het interieur zijn de vrij-

staande huisjes in de deelscholen, gemaakt van een 

lattenstructuur en van buiten zwart en van binnen 

wit. Er staan steeds twee huisjes, waarvan er één dienst 

doet als ‘frontoffice’ voor conciërge of secretariaat 

en het tweede door de leerlingen wordt gebruikt als 

studiehuis. De huisjes staan op een lichtgrijze gietvloer, 

waarop onderbroken zwarte lijnen zijn aangebracht. 

Binnen dit grid kunnen de meubelen vrij worden ge-

plaatst om zo chaos in de grote ruimte te voorkomen.

Voor meer informatie: LIAG architecten en bouwadviseurs, tele-

foon (070) 350 72 72 of www.liag.nl.

“Zonder gangen verdwaal je niet 
en ben je altijd zichtbaar.”
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LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag; 

Erik Schotte, Pivo Wirfler, Carel van Kuijk, 
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Witteman 

Interieurontwerp
Ateliers, Delft; Patricia Hessing, Jasper Weste-

bring, Ifke Brunings

Constructie
Van Rossum Amsterdam

Installatieadvies
Schreuder Groep Alkmaar

Bouwfysisch adviseur
DGMR Den Haag

Integraal projectmanagement 
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Het IJburg College bestaat 
sinds zes jaar en groeit 
als kool: in september 
meldden zich 350 nieuwe 
leerlingen aan. Het is een 
jonge, hypermoderne school, 
waarbij de inzet van ict een 
cruciale rol speelt. Nico 
Moen, verantwoordelijk 
voor bedrijfsvoering en 
communicatie: “Vooroplopen 
betekent ook dat je wordt 
geleid door de techniek: de 
ontwikkelingen gaan enorm 
snel. Maar dat is niet erg: 
stilstand is achteruitgang.”

18 tekst: sandra evers

Digitaal leren is al sinds de oprichting van het 
Amsterdamse IJburg College een van de pijlers 
van de school. In 2006 werkten de leerlingen met 
laptops, inmiddels trekken ze iedere dag hun 
MacBook uit hun tas: lesboeken zijn er niet. Moen: 
“Voor de inrichting van het nieuwe leren en het 
gebruik van ict daarin, zijn we uitgegaan van de Vier 
in Balans Monitor – en dan vooral van de bouw-
steen visie. Toen we vorig jaar naar een nieuw pand 
verhuisden, besloten we dat dit het moment was 
voor een nieuw systeem. Twaalfhonderd leerlingen 
en zo´n 120 medewerkers, daar willen we naartoe. 
Die moeten allemaal razendsnel en tegelijkertijd op 
internet kunnen, waar ze zich in het gebouw ook 
bevinden. Ook hun documenten moeten ze, volgens 
het ‘in the cloud’-principe, makkelijk ergens kunnen 
stallen en met elkaar kunnen delen. Naast een veilig 
draadloos netwerk met voldoende accespoints, 
hadden we de wens dat onze zes deelscholen met 
elkaar kunnen communiceren.”

Digital Media Suite
Uiteindelijk kwam Moen in contact met systeemle-
verancier Avit. Directeur Ronald Kraanen: “Ik raakte 
geïnspireerd door het verhaal van Nico. Het ging 
hier niet om het aanleggen van een bedrijfsnet-
werkje: er moest ook rekening worden gehouden 
met beveiliging en schaalbaarheid tot een capa-
citeit van ongeveer dertienhonderd leerlingen en 
medewerkers. Wat voor infrastructuur hoort daar 
bijvoorbeeld bij?” Avit leverde uiteindelijk een 
uitgebreid IP-netwerk, met als paradepaardje de 
integratie van de Digital Media Suite (DMS) van 
Cisco. Het IP-netwerk biedt op basis van het ‘Bring 
Your Own Device’-principe zowel docenten als leer-
lingen gerichte toegang op diverse niveaus met 
een verscheidenheid aan apparatuur, van iPhone 
en Blackberry tot MacBook. DMS is een elo-traject 
waarbij niet alleen een supersnel WiFi/LAN is 
geïnstalleerd, maar ook een multimediaal communi-
catiesysteem. 
Kraanen: “Het IJburg College had behoefte aan het 
snel beschikbaar kunnen stellen van digitale infor-
matie, op verschillende plekken in de deelscholen. 
DMS is een digitaal publicatiemedium, waarmee je 
veel soorten content op verscheidene manieren kunt 
presenteren. Dit kan actuele informatie zijn over 
de school, zoals lesroosters en roosterwijzigingen, 
maar ook leuke filmpjes en digitale werkstukken. 
De mogelijkheden zijn legio: je kunt er veel creati-
viteit in kwijt.” Dat de DMS inderdaad meer is dan 
een substituut voor het oude mededelingenbord 
en het krijtje, beaamt ook Moen. “Het zijn grote 
flatscreens, en ze zijn er voor twee doeleinden. 
In de ruimtes waar leerlingen les krijgen en op de 
grote leerpleinen, functioneren ze als groot scherm 
voor presentaties vanuit de MacBooks, door zowel 
de docenten als de leerlingen. In iedere deelschool 
hangt er ook eentje centraal, met een heel andere 
functie. Het mededelingenbord inderdaad, maar 

dan veel dynamischer, omdat het systeem steeds 
kan worden aangepast aan de actualiteit. Van roos-
terwijzigingen en een videostream van de sportdag, 
tot het broodje van de week. En mocht er een bran-
dalarm zijn, of we moeten ontruimen, dan flikkert er 
op al die schermen een boodschap.”

Experts in de school
Door de explosieve groei van leerlingen moesten er 
tientallen nieuwe docenten worden aangenomen. 
Zoeken bleek niet nodig: veel enthousiastelin-
gen meldden zich zelf aan. Allemaal met dezelfde 
mindset: ict zo effectief mogelijk inzetten in het 
onderwijs. Moen vertelt: “Onze leerkrachten vullen 
ook zelf de elo, dat doen we al jaren zo. We maken 
en delen ons eigen lesmateriaal. Natuurlijk putten 
we ook uit bronnen als WikiWijs, maar het meeste 
maken we zelf. Veel van de content bestaat nog 
uit pdf-bestanden, maar het wordt echt steeds 
interactiever. De experts, zoals ik ze noem, zitten ín 
de scholen. De docenten zijn de experts.” Dankzij 
de elo (de school werkt al jaren met Magister) en 
het nieuwe systeem kan er enorm goed worden 
ingespeeld op de individuele leerbehoefte van de 
leerlingen. Moen: “Het IJburg College heeft verschil-
lende niveaus: de leerlingen van vmbo, havo en vwo 
zitten in de onderbouw door elkaar heen. Allemaal 
kinderen met een eigen leertraject en leerstijl, die we 
onderwijs op maat kunnen bieden.”
De leerlingen zelf zijn apetrots op hun MacBook – en 
blij dat ze niet met kilo’s boeken hoeven te slepen. 
Het IJburg College heeft er bewust voor gekozen 
om niets af te schermen, leerlingen kunnen als ze 
dat willen, gewoon op sites als Facebook. “Soms 
geven ze wel aan dat ze afgeleid zijn, maar daar 
wordt dan over gepraat. Iedere dag starten en ein-
digen de leerlingen de dag met een coach, bij wie 
ze dit soort problemen kunnen aangeven”, aldus 
Moen. “Mediawijsheid is dus geen vak, maar zit 
geïntegreerd in alles wat ze doen, iedere dag weer. 
We leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Het is 
mooi om te zien hoe leerlingen op ouderavonden 
aan ouders uitleggen hoe ze dat doen, verantwoord 
met die online vrijheid omgaan. Moeders vinden het 
soms lastig dat ze niet zomaar meer in de agenda 
van hun kinderen kunnen kijken. Dat kan wel, maar 
daar hebben ze toestemming van hun kinderen voor 
nodig. Ze kunnen in principe overal mee meekijken, 
maar dat gebeurt mét het kind. Die driehoek vinden 
we ook heel belangrijk: ouder, leerling, school. Als 
je aangeeft dat je je kind wilt controleren, dan zit er 
iets fout in die relatie.” 
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Kinderziektes
Ict op een dusdanige manier inzetten in je onder-
wijs, dat kan haast niet zonder slag of stoot gaan. 
Het zijn in het geval van het IJburg College niet per 
se technische problemen, waar ze tegenaan lopen. 
“Natuurlijk, als je vooroploopt als het gaat om dit 
soort ontwikkelingen, dan kom je geheid bugs 
tegen”, geeft Moen aan. “Een printje maken vanaf 
een MacBook met een Canon-printer, dat vergt de 
nodige instellingen. Ook het feit dat Apple zo snel 
is met updates, zoals een nieuw besturingssysteem 
of zelfs een nieuw device, is soms lastig. Je wordt 
geleid door de techniek, en daardoor word je er op 
bepaalde momenten door overvallen. De organi-
satie moet daarop zijn ingesteld en dat kost nogal 
wat energie. Maar: het voordeel is dat je je blijft 
ontwikkelen, en dat is goed. Stilstand is per slot van 
rekening achteruitgang.”
Waar het voor Moen nog wel een beetje schuurt, 
is dat het IJburg College in zijn ogen nog niet het 
maximale uit het nieuwe systeem haalt. “Er zit nog 
zoveel meer in. Ik vind dat ook een valkuil van de 
markt. Die bedenkt van alles, maar in de praktijk 
haalt lang niet iedereen eruit wat erin zit. Een mooi 
voorbeeld zijn de digitale schoolborden, die op veel 
scholen nog steeds worden gebruikt als beamer.” 
Digital Media Suite is in Moens ogen een prachtsys-
teem, maar een stuk minder makkelijk in het gebruik 
dan hij dacht. “Iedereen moet die schermen snel 
van verschillende content kunnen voorzien, van de 
meiden van onderwijsondersteuning tot en met de 
kok. Ik heb er voor de toekomst wel vertrouwen in 
hoor, maar op dit moment is de gebruikersinterface 
nog wat ingewikkeld.” 
Begrijpelijk, vindt Ronald Kraanen van Avit. “We 
zullen het IJburg College hier zeker in bijstaan. 
Ik merk dat we soms nog zoekende zijn. We zijn 
een relatief nieuwe partij in het onderwijs: hier-
voor pasten we deze techniek vooral toe in het 
hotelwezen, met de kleine televisies als medium. 
De onderwijsbranche was ons tot nu toe redelijk 
onbekend, maar we willen daar zeker in groeien 
en met behulp van onze techniek een zo efficiënt 
en leuk mogelijke leeromgeving creëren. We zijn 
op dit moment met hogescholen en universiteiten 
bezig met de integratie van video in het onderwijs. 
Lesmateriaal – zoals colleges – worden opgenomen, 
getagd en opgeslagen in een database. Ik denk dat 
dit fenomeen binnen het middelbaar onderwijs ook 
wel eens een vlucht zou kunnen gaan nemen.” ■

www.ijburgcollege.nl
www.avit.nl / www.cisco.nl


	0404-111028-PUB-Pi
	0404-111102-bedrijfsblad-HEVO
	0404-120118-PUB-projectenboek HEVO-concept
	04040-120314-Schooldomein nr 4-IJburg College
	04040-121212-PUB-Cobouw_nr221
	PDF (1)



