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De eerste ideeën voor een nieuw 
schoolgebouw dateren al van 
2005.  Projectmanager Harry 
Klein Koerkamp was er vanaf het 
eerste uur bij. 

Hij roemt de plek waar het toren-
hoge gebouw negen jaar na dato is 
verrezen, tussen de woonwijk en 
het bedrijventerrein in, tegenover 
het beoogde station en naast de 
Spoorallee. ,,Deze nieuwe school 
staat midden in de maatschappij. 
Natuurlijk, de ontwikkelingen lo-
pen niet zoals destijds werd ver-
wacht. Het bedrijventerrein kent 
nog veel open plekken, het aantal 
woningen loopt achter, het station 
is er nog niet en ook de ontwikke-
ling van de Spoorallee loopt niet 
volgens planning. Maar langer 
wachten was geen optie. Het hui-
dige gebouw aan de Vestersbos is 
zwaar verouderd, we konden er 
onze onderwijsvisie niet voldoen-
de kwijt.”

Geringe verkeersruimte
Met gepaste trots laat hij tussen 
de verhuisperikelen door het ge-
bouw zien.
Zestien meter hoog, grote glazen 
puien, ‘ingesnoerde’ etages. Het 
bijzondere karakter van het ge-
bouw houdt niet op aan de buiten-

kant. Ook binnenin is een sfeer 
gecreëerd waar leerlingen en do-
centen worden gestimuleerd om 
samen te werken en elkaar te in-
spireren. 

Wat opvalt is de geringe verkeers-
ruimte in de gangen, er zijn veel 
open ruimten met uitzicht op de 
omgeving. Afdelingleiders Carlo 
Kok en Ad Reichard: ,,Onderwijs 
verandert mee met de maatschap-
pij en de leerlingen. Die redden 

het niet meer om zeven keer vijftig 
minuten per dag alleen maar in 
een schoolbankje te zitten. We 
werken niet meer met traditionele 
roosters. Wij kijken naar de leer-
behoefte van een leerling. Wat 
heeft een leerling nodig om een di-
ploma te halen en een goede keuze 
te maken voor een eventuele ver-
volgopleiding? We werken veel 
met opdrachten vanuit waar-
heidsgetrouwe situaties met uiter-
aard aandacht voor de basiscom-
petenties. Hoe stel ik me op? Hoe 
kleed ik me goed? Hoe ontvang ik 
gasten? De houding is echt ontzet-
tend belangrijk. Zestig procent 
van deze leerlingen blijft in de 
toekomst in deze regio wonen, zij 
gaan straks de maatschappij ma-
ken.” 
Carlo Kok en Ad Reichert omar-
men hun leerlingen. Dat het vmbo 
kampt met een slecht imago - on-
gemotiveerde kinderen uit lagere 
sociale klassen met achterstanden 
en soms gedragsproblemen - sluit 
absoluut niet aan bij hun ervaring 
en beleving. ,,Onze manier van 
lesgeven past bij deze tijd, we 

combineren praktijk en theorie, 
deze opleiding biedt goede kansen 
op de arbeidsmarkt. De kinderen 
doen het geweldig. We kunnen ze 
hier de ruimte en aandacht geven 
die ze verdienen.” Carlo Kok 
noemt de jongens en meiden van 
Sport, Dienstverlening en Veilig-
heid (SDV) als voorbeeld. ,,Elk 
jaar krijgen we van de ROC’s com-
plimenten over deze leerlingen om 
hun goede houding.”

Zes leerpleinen
De nieuwe school kent zes leer-
pleinen met werksimulatieplek-
ken, klaslokalen, een instructie-
ruimte en individueel 
afgeschermde werkplekken: een 
administratieplein, techniekplein, 
zorgplein, gt3-plein, gt4-plein en 
SDV-plein. Harry Klein Koer-
kamp noemt het zes kleine school-
tjes binnen de school. ,,Leerlingen 
en docenten kunnen in overleg be-
palen welke plek nodig is om een 
opdracht te kunnen doen”, legt hij 
uit. ,,Bovendien hoeven ze niet tel-
kens door het hele gebouw te sjou-
wen voor een ander vak, omdat ze 

bijna alle vakken op één plek krij-
gen. Voor sport moeten ze naar de 
inpandige sporthal en voor mu-
ziek naar het muzieklokaal, maar 
voor de rest hebben ze alles bij de 
hand. Dat voorkomt opstoppingen 
en geeft een gevoel van veiligheid 
en verbondenheid.”

Gezond klimaat
De hoofdentree komt op de eerste 
verdieping net als de kantine en 
de sporthal. Op de begane grond 
zijn de technische lokalen gehuis-
vest en het technieklokaal voor 
het basisonderwijs. Leerlingen 
kunnen hun fiets kwijt in de in-
pandige stalling onder de schuin-
aflopende buitenruimte. Ook mili-
eu en duurzaamheid hebben voet 
aan de grond gekregen in het ge-
bouw. De gevels zijn gemaakt van 
staal en glas en de leerlingen krij-
gen een gezond binnenklimaat 
door de hoge leslokalen en venti-
latie en verlichting die gestuurd 
worden op basis van aanwezig-
heid. Carlo Kok: ,,Als een leerling 
zich prettig voelt, leert hij beter.
Dit gebouw draagt daar aan bij.”

Liemers College blikvanger in Zevenaar
ZEVENAAR - Niemand in Zevenaar kan meer om het 
nieuwe Liemers College heen. De vmbo-school is 
beeldbepalend door de in het oog springende 
architectuur. Na de zomervakantie nemen 625 leerlingen 
hun intrek in het gebouw aan de Landeweer. 

Door Susan Wiendels

Harry Klein Koerkamp: ,,Deze nieuwe school staat midden in de maatschappij.”

Afdelingsleiders Carlo Kok (achter) en Ad Reichard: Lockerkastjes met een creatief design.


