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Het MBO College Noord wordt één van
de publiekstrekkers van het geheel 

vernieuwde centrumgebied 
Amsterdam Noord



Locatie

Het MBO College Noord van het ROC van 

Amsterdam is een bijzonder schoolgebouw op 

een bijzondere plek. Direct naast de metrohalte 

Buikslotermeerplein van de Noord-Zuidlijn en 

naast de Nieuwe Leeuwarderweg, wordt het 

gebouw één van de publiekstrekkers van het 

geheel vernieuwde centrumgebied Amsterdam 

Noord. Het MBO College Noord is de nieuwe 

behuizing voor twee hoofdgebruikers, het ROC 

van Amsterdam (MBO) en de Bredero Mavo 

(VMBO). De spannende stedelijke locatie en de 

diverse doelgroepen zorgen voor een kleurrijke 

en kosmopolitische uitstraling van het nieuwe 

gebouw. 

Ontwerp

Wij hebben niet alleen de hoge ambities van het 

ROC van Amsterdam vertaald naar een fraai en 

indrukwekkend ontwerp, maar ook hebben 

wij samen met het ROC een nieuw type 

schoolgebouw gecreëerd: het MBO College. 

Het schoolgebouw staat daarbij midden in de 

maatschappij en de maatschappij staat centraal 

in het gebouw. Het MBO College Noord gaat een 

belangrijk deel van de toekomst bepalen. Dit 

gebouw gaat met pioniersgeest de basis leggen 

voor leerlingen in het Amsterdam Noord van de 

toekomst.

MBO College Concept

Het MBO College is een concept voor een 

onderwijsgebouw met grote aantrekkingskracht 

waarin transparantie en toegankelijkheid het 

gebouw een uitnodigend karakter geven. Het 



gaat hierbij om een compact en stedelijk 

project met ‘voeten op de grond’, een gebouw- 

en onderwijsconcept waarbij de school midden 

in de samenleving staat en leerlingen deels laat 

leren in de omgeving. Het is dus meer dan een 

schoolgebouw: het wordt een echte contextrijke 

leeromgeving waarbij winkels, maatschappelijke, 

culturele en welzijnsfuncties een aanvulling 

vormen op het reguliere onderwijsprogramma in 

en rond het gebouw.

Gebouw

Aan de buitenzijde toont het ontwerp zich als 

een verzameling van gebouwen waarin elk 

onderdeel past binnen een gedifferentieerd 

samenhangend geheel. In de tegenwoordige 

maatschappij is samenhang het toverwoord 

voor een nieuwe vorm van eenheid op basis 

van verscheidenheid. Deze benadering geeft het 

gebouw een krachtige vorm met een verticale 

geleding en architectonische repetitie. Dezelfde 

kleurrijke en materiaalrijke expressie is terug te 

vinden in de kleine schaal van het detail tot en 

met de grote stedebouwkundige schaal. 

Diversiteit is belangrijk om twee redenen. Het 

zorgt voor een aanpak volgens het ROCvA 

onderwijsconcept: klein binnen groot. En binnen 

deze ontwerpstrategie kan het onderwijsgebouw 

in de toekomst in delen krimpen of in delen 

uitbreiden.

Een compact en stedelijk project, 
midden in de samenleving



VMBO MBO

Twee scholen in één 

Binnen het gebouw zijn expressie en sfeer gedacht als één ‘total educational experience’ voor 

beide hoofdgebruikers. Het gebouw is georganiseerd in de vorm van een ‘dubbele helix’. Dat 

betekent dat de ene school door de andere heen naar boven draait via inspirerende routes waarbij 

de leerlingen van de verschillende scholen elkaar wel kunnen zien maar niet kunnen aanraken.

Lokalen / Media Kernen / Studieruimten

Atrium / Aula

Praktijklokalen / Passage

Fitness / Commerciële ruimte

Klein binnen groot

Bredero kantine Docentenkamer

Chromakey studio

Kook- en Proeflab

Passage

Bouwlab

Van binnen naar buiten
Door grote openingen in de gevels

Het dubbele helix concept



Het MBO College Noord  
is een bijzonder schoolgebouw

 op een bijzondere plek



Singel

1e verdiepingBegane grond

Opleiding / Training

Circulatie / Aula

Vides

Commercieel 

Parkeren

Fietsenstalling

Techniek

Schoolplein

Wonen



Voorbeeld plattegrond

Opleiding / Training

Thuisbasis

Circulatie / Open leercentrum

Vides

De ene school spiraalt via
inspirerende routes door
de andere heen naar boven



Interieur 

Het interieur is zo licht mogelijk gehouden. Op de lagere verdiepingen is kleur toegepast om een 

dramatische ruimtelijke expressie te creëren en op de bovenverdiepingen heeft kleur de functie 

van oriëntatie op specifieke plekken waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten of waar ze zich 

kunnen aanmelden bij een balie. Zes grote dubbelhoge of driedubbelhoge raamopeningen zijn door 

het gebouw verspreid waar het MBO College Noord aan de buitenwereld kan laten zien wat er 

binnen in het gebouw gebeurt, als vensters naar de toekomst.

Eén 
‘total 
educational 
experience’



PROJECT INFORMATIE

Aantal leerlingen:
MBO: 1200 
Volwassenen educatie: 200 cursisten
VMBO: 500

Programma:
ROC van Amsterdam onderwijsruimte ca. 6500 m2 bvo
BouwLab, congresvoorziening / evenementenruimte ca. 1000 m2 bvo
Bredero MAVO ca. 5200 m2 bvo en gymzalen ca. 1000 m2 bvo

Aanvullende commerciële voorzieningen,
winkels en bedrijven ca. 3000 m2 bvo 

125 parkeerplaatsen

Terrein: 
.56 ha

Ontwerp: 
2008

Oplevering: 
April 2012

COLOFON

Opdrachtgever: 
ROC van Amsterdam (fase 1)
Bredero MAVO (fase 1)
M.J. de Nijs Projectontwikkeling BV Warmenhuizen (fase 2)

Architect: 
Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes
OeverZaaijer architectuur en stedebouw

Hoofdaannemer:
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zn Warmenhuizen

Adviseurs:
Twynstra Gudde, ICSadviseurs, BOA Adviseurs (fase 1)
Draaijer + Partners  Bunnik (fase 2)

Bouwkundig adviseur:
ABT bv Delft (fase 1)
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Amsterdam BV (fase 2)

Adviseur installaties:
ABT bv Delft (fase 1)
Deerns raadgevende ingenieurs bv Rijswijk (fase 2)

Adviseur voor bouwfysica en brandveiligheid:
Nieman BV adviesbureau Utrecht

Stedebouwkundig Supervisor:
Sjoerd Soeters

Bouwlab

Het bouwlab wordt hét 

ontmoetingscentrum voor 

de brede bouwwereld in 

Amsterdam en omstreken. 

In het bouwlab vinden 

ontmoetingen plaats tussen 

werkgevers en toekomstige 

werknemers, wordt 

expertise uitgewisseld, 

krijgen innovaties in de 

bouwwereld een plek en 

kunnen werkgevers gebruik 

maken van de ruimtes voor 

vergaderingen, congressen, 

scholing, en nog veel 

meer. De grote plus van 

het bouwlab is het vroege 

contact tussen studenten 

en werkgevers. Werkgevers 

participeren in de loop-

baanoriëntatiegesprekken 

die met de studenten 

gevoerd worden.



© 2012  Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes / OeverZaaijer architectuur en stedebouw



NOORD Het nieuwe schoolgebouw van Bredero Mavo en
MBO College Noord is afgelopen week festelijk geopend.
De dag startte met een feest voor alle vmbo-leerlingen en
mbo-studenten. De officiële opening in de middag was in
handen van een groep leerlingen en studenten samen met
stadsdeelwethouder Coby van Berkum. Samen in één ge-

bouw en direct al een enorme uitdaging aangaan. Een ding
stond namelijk vast. De opening van het nieuwe schoolge-
bouw wordt één groot, gezamenlijk feest. Het feest werd
gecreëerd met alle leerlingen en studenten door middel van
het maken van een gezamenlijke lipdub door het hele
schoolgebouw. Met deze lipdub presenteerden de leerlingen
en studenten hun nieuwe school aan de buitenwereld.
(Foto: Johan Koopmans)
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Bredero Mavo enMBO College Noord geopend

Lekker dichtbij: waar drink je
de lekkerste herfstbok?

Wisseltentoonstelling Anne Frank 'Nu
ben ik vijftien'

Met buurtregisseur Albert Meppelink
op pad door Tuindorp Buiksloot

NOORD Het Zonne-
huis is op zoek naar een
Sam Malone. 'Heel sim-
pel een horeca-onderne-
mer die een plek kan
creëren waar everybody
knows your name and
they are always glad
you came, net zoals in
de televisieserie', zegt
een woordvoerster.

Sinds de sluiting van het
Zonnehuis, zo'n half jaar
geleden, heeft Fijn Zonne-
plein flink aan de weg get-
immerd om het prachtige
Zonneplein nieuw leven in
te blazen. Hoog tijd voor de

volgende stap. Daarom no-
digt Fijn Zonneplein alle
horeca-ondernemers, type
Sam, type ruig, type grand
cafe, type Coffee Company,
type bruin cafe, type anders
bij deze uit om op pop-up
basis een avond te organise-
ren in het Zonnehuis. Om
als stadse ondernemer vrij-
blijvend een avondje te ko-
men snuffelen aan een heel
nieuw publiek.
Meer informatie: Nathalie
van Loon (tel. 06-
27123811). fijnzonne-
plein@gmail.nl of kijk op
www.fijnzonneplein.word-
press.com

Fijn Zonneplein
zoekt SamMalone

www.compier.nl

Nu bij deNH Suzuki-dealers:
Swift Katana,
all-in rijklaar €14.999,-!

Zie ook de advertentie in deze krant.

www.compier.nl

Nu bij deNH Suzuki-dealers:
Swift Katana,
all-in rijklaar €14.999,-!

ZET UW GOUD OM IN GELD!
➜ Directe kontante betaling!

Wij kopen:
Oud goud
Tandgoud (ook met tanden)
Platina
Gouden en Zilveren Munten
Goud en Zilver Baren
Sieraden uit erfenissen
Briljant en Diamant sieraden
Krügerrand/Puurgoud

Luxe polshorloges:
- Rolex - Cartier
- Breitling - Audemars Piguet

Wij betalen
topprijzen voor

diamanten!
1Ct. Tot 10Ct.

Wij kopen
pandpapieren

van sieraden op

Goudaankoop Amsterdam & Utrecht
3x in Amsterdam 1x in Utrecht

Vertrouwt u op de vakman!
Huisbezoek op uw verzoek
mogelijk.

Goudaankoop Amsterdam
Eerste van der Helststraat 57
Telefoon 020 - 3790103
06 - 340 60 354

Openingstijden:
ma 12.00 uur-18.00
di t/m vr 10.00-18.00
za 10.00-17.00

www.goudaankoopamsterdam.nl
info@goudaankoopamsterdam.nl

Goudaankoop Utrecht
Adriaen van Ostadelaan 41
Utrecht
tel/fax 030-2102971
mobielnr 06-44659680

www.goudaankooputrecht.nl
info@goudaankooputrecht.nl

Goudaankoop Amsterdam
Zeilstraat 54,
Eerste van Swindenstraat 18
Telefoon 020-3790103
06 - 340 60 354

Openingstijden:
ma 11.00 uur-17.00
di t/m vr 10.00-17.30
za 10.00-17.00

www.goudaankoopamsterdam.nl
info@goudaankoopamsterdam.nl

Kijk voor meer

informatie en

voorwaarden op

www.tthnoord.nl

Gratis klikgebit

Tandheelkundig

Centrum TTH Noord
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Jan van Galenstraat 125
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Ook online bestellen en bezorgen!
www.broodonline.nl
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1,95
5 stuks van 4,05 voor maar1,75

van 2,75 voor maar

Purmerends
meergranen

mueslibollen
of tropische
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super vezelrijk

tussendoortje !
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Zie advertentie elders in deze editie
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COLOFON

Het ROC van Amsterdam staat over het alge-

meen voor kwalitatief goed beroepsonderwijs,

dat aansluit bij de wensen van de werkgevers.

In de afgelopen jaren is daarom veel geïnves-

teerd in de huisvesting van de verschillende

onderwijsinstellingen. Het nieuwe gebouw in

Amsterdam-Noord focust zich naast kwalitatief

goed onderwijs, ook op een goede doorstro-

ming tussen vmbo en mbo. Met de intrek van

de Bredero Mavo in dit gebouw worden door-

lopende leerlijnen van vmbo naar mbo en ver-

volgens naar hbo gecreëerd. Leerlingen krijgen

op deze manier een betere kijk op de inhoud

van een bepaalde beroepsopleiding en maken

daardoor een bewustere opleidingskeuze, zodat

ze nog succesvoller aan hun loopbaan beginnen.

Wij verheugen ons op de organisaties en

bedrijven die in ons schoolgebouw gevestigd

zijn. Ieder van hen biedt een waardevolle aan-

vulling op ons onderwijs en werkt op een eigen

manier met onze opleidingen samen.

Het schoolgebouw is daardoor voor leerlingen

een echte contextrijke leeromgeving geworden.

Kortom, ROC van Amsterdam en Bredero Mavo

leggen met pioniersgeest de basis voor leerlin-

gen in het Amsterdam-Noord van de toekomst!

Wij ontmoeten u graag.

NNeelliiee  GGrrooeenn,,

voorzitter directie MBO College Noord

RRiiccaarrddoo  WWiinntteerr,,  

gedelegeerd bestuurder 

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Nieuwbouw Noord:
unieke samenwerking
tussen vmbo-mbo

Interesse in een kosteloos magazine?
Neem contact op voor de mogelijk-
heden met Yolande Deuss. 
T 0345 - 750 206

WWeellkkoomm!!  MMeett  ttrroottss  pprreesseenntteerreenn  wwiijj  uu  ddiitt  mmaaggaazziinnee  oovveerr  oonnzzee  nniieeuuwwee

hhuuiissvveessttiinngg  iinn  AAmmsstteerrddaamm--NNoooorrdd..  EEeenn  pprraacchhttiigg  oonnddeerrwwiijjssggeebboouuww  vvoooorr  ssttuuddeenn--

tteenn  vvaann  hheett  RROOCC  vvaann  AAmmsstteerrddaamm  ((mmbboo))  eenn  lleeeerrlliinnggeenn  vvaann  ddee  BBrreeddeerroo  MMaavvoo

((vvmmbboo--tt))..  TTwweeee  oonnddeerrwwiijjssiinnsstteelllliinnggeenn  iinn  éééénn  ggeebboouuww  bbiieeddeenn  ooppttiimmaallee  kkaannsseenn

vvoooorr  iinntteennssiieevvee  ssaammeennwweerrkkiinngg  eenn  ssyynneerrggiiee..  HHeett  sscchhoooollggeebboouuww  ssttaaaatt  ddaaaarrbbiijj

mmiiddddeenn  iinn  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj  eenn  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj  ssttaaaatt  cceennttrraaaall  iinn  hheett  ggeebboouuww..
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Bredero Mavo:
“vmbo op de kaart!”

“Het is belangrijk dat kinderen zich op hun eigen

niveau kunnen ontwikkelen en hun talenten goed

kunnen ontdekken.” Aan het woord is Rick Volder,

schoolleider van de Bredero Mavo. “Op onze

school krijgen leerlingen deze mogelijkheid, ook

het nieuwe schoolgebouw draagt daar in belang-

rijke mate aan bij. Het stelt óns namelijk in staat

om een leerlijn uit te zetten die perfect aansluit

bij de behoeften van de leerlingen, maar ook bij

het vervolgonderwijs op mbo- en havo-niveau.

Daarnaast is het eenvoudig om gezamenlijke 

projecten uit te voeren. In een aantal gevallen

zullen leerlingen van het mbo onze leerlingen

begeleiden. Door dit directe contact en door de

inhoud van de projecten, krijgen onze vmbo-leer-

lingen een goed beeld van de mbo opleiding. 

De verwachting is dat hierdoor de aansluiting

van vmbo op het mbo zal verbeteren, doordat

de vmbo-leerlingen al op jonge leeftijd een goed

kijkje in de keuken van het mbo kunnen nemen. 

Wij hebben in dit schoolgebouw een soort LAT-

relatie met het mbo maar omdat er natuurlijk

leeftijdsverschil is, hebben we er bewust voor

gekozen om de scholen in fysieke zin gescheiden

te houden. Voor gezamenlijke projecten doen we

letterlijk de deur voor elkaar open. Met de nieuwe

huisvesting zetten we het vmbo op de kaart!”

ROC A 02 BBA:pp 14-06-2012 16:08 Pagina 1
A D V E R T E N T I E
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Samenwerking 
op alle fronten

Uniek ontmoetingscentrum voor
de bouw
Op de bovenste verdieping van het nieuwe

schoolgebouw is het zogeheten Bouwlab

gevestigd: dit is een kennis- en ontmoe-

tingscentrum voor bedrijven, werkgevers,

brancheorganisaties en onderwijsinstellin-

gen die te maken hebben met de bouw-

wereld. Kennisdeling en netwerken tussen

docenten en studenten staan hier centraal.

Op de begane grond van het schoolge-

bouw - in de plint - zijn verschillende

bedrijven en organisaties gevestigd. 

Die betrokken zijn bij het onderwijs. 

Denk hierbij aan een sport- en fitness-

center, het Jongeren Informatie Punt (JIP)

en jongerenwerk DOCK. 

Door de diversiteit en samenwerking tus-

sen alle gebruikers kan dit schoolgebouw

worden gezien als een soort ‘community’

dat midden in de buurt staat en voor

meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

BBiinnnneenn  hheett  sscchhoooollggeebboouuww  zziijjnn  eeeenn  aaaannttaall  uunniieekkee  vvoorrmmeenn  vvaann  ssaammeennwweerrkkiinngg  oonnttssttaaaann..  IInn  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss

ttuusssseenn  lleeeerrlliinnggeenn  vvaann  vvmmbboo  eenn  mmbboo,,  mmaaaarr  ooookk  ttuusssseenn  ddee  ddoocceenntteenn  vvaann  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  oopplleeiiddiinnggeenn..  EErr  iiss  bbiijj--

vvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee  lleerraarreennkkaammeerr,,  zzooddaatt  ggooeedd  eenn  ssnneell  oovveerrlleegg  oovveerr  lleeeerrlliinngg--vvoooorrttggaanngg  ooff  oonnddeerrwwiijjssoonntt--

wwiikkkkeelliinngg  mmooggeelliijjkk  iiss..  DDaaaarrnnaaaasstt  wwoorrddtt  hhiieerr  ooookk  rruuiimmttee  ggeebbooddeenn  oomm  ssppoonnttaannee  iiddeeeeëënn  eenn  pprroojjeecctteenn  ttee  bbeesspprreekkeenn..

MBO College Noord:
“Theorie en praktijk bij elkaar.”

Niet alleen zaten drie van de vijf opleidingen

al in deze buurt, maar er zijn ook veel betrok-

ken bedrijven. De samenwerking met het

bedrijfsleven is essentieel voor het mbo,

omdat de leerlingen dan veel van de praktijk

meemaken. Op onze school worden regelmatig

gastcolleges verzorgd door bedrijven. Theorie

en praktijk worden op deze manier direct aan

elkaar gekoppeld. Leerlingen zijn zo beter in

staat om een goede vervolgopleiding te kie-

zen. In onze visie op goed onderwijs is door-

stroming (doorlopende leerlijn binnen vmbo-

mbo-hbo) een belangrijke topic. Met het vmbo

is een optimale samenwerking mogelijk, omdat

we in één ge bouw zitten. In de projecten die

we gezamenlijk uitvoeren doen onze leerlingen

coachende en aansturende vaardigheden op,

die je niet leert tijdens de les of een stage.”



HHeett  BBoouuwwllaabb  iiss  eeeenn  iinnnnoovvaattiieeff  ccoonn--

cceepptt  ddaatt  ggeebbrruuiikktt  eenn  ggeeddrraaggeenn  wwoorrddtt  ddoooorr

oonnddeerrnneemmeerrss  uuiitt  ddee  bbrreeddee  bboouuwwsseeccttoorr..  

HHeett  RROOCC  vvaann  AAmmsstteerrddaamm  iiss  eeiiggeennaaaarr

vvaann  ddeezzee  oonnttmmooeettiinnggssrruuiimmttee..  HHeett  BBoouuwwllaabb

ffuunnggeeeerrtt  aallss  hhéétt  vviissiitteekkaaaarrttjjee  vvoooorr  ddee  bboouuww--

wweerreelldd  eenn  hheett  oonnddeerrwwiijjss..  SSttuuddeenntteenn  vvaann  ddee

mmiiddddeenn  kkaaddeerroopplleeiiddiinngg  BBoouuww--  eenn  IInnffrraa--

oopplleeiiddiinnggeenn  eenn  wweerrkkggeevveerrss  zzuulllleenn  eellkkaaaarr

ddaaaarr  oonnttmmooeetteenn eenn  ssaammeenn  aaccttiivviitteeiitteenn

ooppppaakkkkeenn  zzooaallss::  vvoooorrlliicchhttiinnggssaaccttiivviitteeiitteenn

vvoooorr  vvmmbboo  eenn  mmbboo  ssttuuddeenntteenn,,  ggaassttccoolllleeggeess

ddoooorr  bbeeddrriijjvveenn,,  llooooppbbaaaannggeesspprreekkkkeenn  eenn  eeeenn

ssttaaggeebbaannkk  ((ssttaaggee  pplleekkkkeenn  vviiaa  ddee  wweebbssiittee))..

KKoorrttoomm  eeeenn  cceennttrruumm  mmeett  eeeenn  wweerrvveenn--

ddee  uuiittssttrraalliinngg  nnaaaarr  hheett  oonnddeerrwwiijjss,,  ddee  bboouuww--

wweerreelldd  eenn  ddee  bbuuiitteennwweerreelldd..

wwwwww..bboouuwwllaabb..iinnffoo

KKoommeenn  eeiiggeenn  nniieeuuwwee  ffoottoo’’ss  vvoooorr
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Gemeente Amsterdam feliciteert het ROC

met een prachtig gebouw in Centrum

Amsterdam Noord.

De samenwerking met lokale bedrijven is

wat ons betreft een aanwinst voor de leerlin-

gen en de omgeving. Een omgeving die, net

als de leerlingen, volop in ontwikkeling is.

Meer informatie:

www.centrumamsterdamnoord.nl
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RROOCC  vvaann  AAmmsstteerrddaamm
MMBBOO  CCoolllleeggee  NNoooorrdd
Gare du Nord 13

1022 LD Amsterdam

T 020 - 579 15 00

E info@rocva.nl

I www.rocva.nl 

BBrreeddeerroo  MMaavvoo
Gare du Nord 5

1022 LD Amsterdam

T 020 - 579 72 30

E info@brederomavo.nl

I www.brederomavo.nl 

Onderdeel van scholengroep

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam.

Opening
MBO College
Noord en

Bredero Mavo
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