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Ook voor het voortgezet onderwijs is de zomervakantie 
ten einde. De 435 leerlingen van het Reeshof College 
begonnen gisteren het schooljaar in een gloednieuw pand. 
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N a elf jaar leshuisdirec-
teur te zijn geweest op 
het Beatrix College be
gint voor Hans Staps 

een nieuwe uitdagmg als directeur 
van het Reeshof College. De afgelo
pen drie jaar was hij al nauw be
trokken bij de onderwijskundige 
invulling van de school voor vm
bo basis-, kader- en theoretische 
leerweg. Het Reeshof College be
staat nu twee jaar. Staps verwacht 
weinig aan het concept te gaan ver
anderen. „De voormalige directeur 
Ad Verhees heeft het opgezet en ik 
ga het nu voortzetten." 
Wat dat betreft, komt Staps in een 
gespreid bedje. De school start dit 
jaar in een prachtig nieuw pand. 
En het heeft ook niet te klagen 
over aanmeldingen van nieuwe 
leerlingen. 
Het succes van het Reeshof Colle
ge voldoet aan de verwachting. De 
school is opgezet omdat behoefte 
was aan een ymbo in het Tilburg-
se stadsdeel. Wie voorheen vmbo-
tl op het Beatrix College niet aan
kon, moest een vmbo buiten de 
wijk zoeken. Dat hoeft niet meer. 
Het Reeshof College biedt vmbo 
basis-, kader- en theoretische leer
weg. 
En door het intersectorale en daar
mee eigen karakter van de school 

biedt het ook een aanvulling op 
het al bestaande vmbo-aanbod in 
de hele stad. Pas halverwege de 
derde klas moeten de leerlingen 
van het Reeshof College kiezen 
tussen de richtingen Commercie, 
Dienstverlening of Technologie. 
En terwijl de meeste andere vm
bo's in Tilburg zien dat hun leerlin
genaantallen teruglopen, groeit 
het Reeshof College dus flink. 
Waar normaal gesproken amper 
tien leerlingen per jaar in de hoge
re klassen in het voortgezet onder-
wi\s instromen, telt het Reeshof 
College dit jaar 35 nieuwe leerlin
gen in de tweede en derde klas. 
„Natuurlijk is het lastig voor de 
scholen waar het aantal leerlingen 
terugloopt, maar we moeten af 
van het idee dat we aan leerlingen 
moeten trekken. In plaats van met 
elkaar te concurreren, moeten we 
als vmbo's juist samenwerken", 
zegt Staps. „En net zoals er men
sen terug wUlen naar de gulden 
gaan er nu ook geluiden op dat 
men terug w i l naar de mavo. Maar 
het gaat dan alleen over welke 
naam je het geeft. Terwijl het puur 
moet gaan over het bieden van ge

past en goed onderwijs." 
En zo geldt voor de eerste klas van 
het Reeshof College dat zich van 
de 181 nieuwe leerlingen die zich 
hebben aangemeld, er 161 zich ook 
daadwerkelijk hebben ingeschre
ven. „We hebben daarvoor niet 
hoeven loten of selecteren. De be-
treflënde twintig leerlingen heb
ben we gewezen op een ander 
vmbo dat beter bij hen past." 
Maar wat is nu dan bijvoorbeeld 
het verschil met De Vakschool of 
de vmbo-afdeling van het Beatrbc 
College? 
„De vmbo theoretische leerweg 
van het Beatrix leidt op voor door
stroming naar mbo 4 en naar havo 
4. Het eindniveau is hetzelfde, 
maar op het Reeshof College is 
meer aandacht voor de praktijk. 
We hebben bijvoorbeeld geen vak
ken natuur- en aardrijkskunde 
maar leergebieden Mens en Maat
schappij en Mens en Natuur", legt 
Staps uit. „En de opleiding van De 
Vakschool is smaller, directer ge
richt op een specifiek beroep. Bij 
ons stellen we de keuze uit en kun
nen de leerlingen zich tot halver
wege de derde klas oriënteren." 

Het Reeshof College ontving gisteren voor het eerst brugklassers in het 

nieuwe gebouw aan de Warmondstraat. foto Piet de Bruin/PVE 

A35 
^erltngen telt het Reeshof College. 

De school bestaat 2 jaar. Het nieu

we pand heeft plek voor 600. 

vmbo 
Het nieuwe gebouw is nog niet he
lemaal af Nog afgelopen weekend 
is hard gewerkt aan de entreetrap 
waarmee de leerlingen vanaf het 
plein aan de Wijboschstraat de 
school binnengaan. De komende 
weken zal er nog flink geverfd en 
geklust worden. 
De officiële opening is op 26 okto
ber. De wijk is uitgenodigd om op 
1 oktober al een kijkje te komen 
nemen. 
„De buurt is namelijk ook zo be
langrijk voor deze school. En an
dersom", zegt Staps. 
De schoolkrant, 'De Reeshof Cou
rant', wordt daarom ook naar de 
omwonenden van de school ge
stuurd. „En ik hoop dat we straks 
bijvoorbeeld de tribune en het po
dium van de school ook kunnen 
gebruiken voor voorstellingen 
voor de wijk. En in ons simulatie
lokaal 'fletsen maken' kunnen na
tuurlijk ook de banden uit de 
buurt worden geplakt door onze 
leerlingen." 
Staps begint vooral trots aan het 
jaar. „Ik ben trots op dit gebouw, 
trots op de school, het team en de 
leerlingen. Dat zijn de parels." Hans Staps is de nieuwe directeur van het Reeshof College aan de Warmondstraat bij station Reeshof. foto John Scl 

'Even wat anders dan 'n grauwe school' 
door Sanne Tegelaai^ 

D e leerlingen van het 
Reeshof College ver
ruilden gisteren hun 
tijdelijke huisvesting 
aan de Klarenbeek-

straat voor de nieuwbouw aan de 
Warmondstraat naast Station Rees
hof Het spiksplinternieuwe pand 
is geschikt voor maximaal 600 leer
lingen. In totaal begonnen er giste
ren 435 leerlingen aan het school
jaar. Niet alleen voor brugklassers 
was het even wennen. De eerste 
lichting leerlingen van het Rees
hof College gaat nu naar de derde 

klas. Zij kregen de afgelopen twee 
jaar les in de units aan de andere 
kant van het spoor. Derde klassers 
Naomi de Brouwer (15) en Lisa 
Vlems (15) zijn nog niet meteen 
laaiend enthousiast over hun nieu
we school. Het gebouw is wel heel 
groot in vergeüjking met wat ze ge
wend waren. „Daar was het zo fijn 
knus", vinden ze. 
Het nieuwe gebouw dat ongeveer 
13 miljoen euro heeft gekost, is in
derdaad ruim opgezet. Toch staat 
het Reeshof College tegelijkertijd 
voor kleinschaligheid. 
De onder- en bovenbouw hebben 
bijvoorbeeld ieder him eigen ver

dieping. Op de vierde etage zijn de 
'gewone' klaslokalen voor de eer
ste twee leerjaren. Beneden zijn 
de werkpleinen voor de richtingen 
Technologie, Dienstverlening en 
Commercie. Op de begane grond 
zijn de simultielokalen voor 'fiet
senmaker', 'kinderopvang' en 
'houtbewerking'. 
De kleinschaligheid was voor eer
steklasser Jorieta Pelkmans (11) uit 
Gilze een reden om juist voor dit 
vmbo in Reeshof te kiezen. „Het is 
een half uurtje fietsen", zegt ze. 
„Dat is goed te doen hoor." 
Voor Ralph Schapenk (12) ligt zijn 
school juist om de hoek. Hij is wel 

een beetje zenuwachtig voor die 
eerste schooldag in het voortgezet 
onderwijs. „Maar het is fijn om zo
veel bekende gezichten uit Rees
hof te zien. Veel van mijn vrien
den gaan hier ook naar school, 
maar ik denk dat ik er hier nog 
meer ga maken." 
Eerstejaar Floris van den Heuvel 
(13) vindt het een eervol idee bij 
de eerste gebruikers van het pand 
te horen, „Ik heb expres het f i lm
pje op de schoolsite niet bekeken. 
Ik wilde het met eigen ogen zien", 
zegt hij. En hij is onder de indruk. 
„Dit is wel even anders dan een 
grauw oud schoolgebouw." 

Reeshof Colleg 

• De vmbo-school telt nu ' 
gen 

• Het nieuwe pand is gesel 
maximaal 600 leerlingen 
13 miljoen euro 

• Het Reeshof College stel 
voor een beroepsnchtinf 
halverwege het derde jaê 

• Dan kan gekozen worder 
de richtingen Commercif 
veHening en Technologie 

• In september 2010 verW 
het Reeshof College haar 
110 leeHingen in de tijdf 
vesting aan de Klarenbet 

• Reeshof College is ontsfc 
samenwerkingsverband 1 
Openbaar Voortgezet Or 
Tilburg en Ondêrwijsgroi 


