Reeshof College | Tilburg
Het Reeshof College is een nieuwe intersectorale vmbo-

straat, in het verlengde van de zorgplint onder naastgele-

school naast NS-station Tilburg Reeshof. Het nieuwe

gen appartementen. Zo bevat de plint van de school onder

gebouw is dit schooljaar in gebruik genomen en zal uitein-

meer een kinderdagopvang en een fietsenmaker.

delijk ruimte bieden aan 600 leerlingen.
De entree en aula zijn op de verdieping in het hart van de

ec
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Het Reeshof College wil een kleinschalige school zijn.

school geplaatst, om loopafstanden te minimaliseren. Het

Daartoe bevat de school naast de centrale aula en per-

schoolplein en de aula zijn verbonden door middel van

soneelskamer ook vier groepsgebieden, gekoppeld aan

twee tribunetrappen. De aula is aan verschillende ruimten

flexwerkplekken voor de staf. De groepsgebieden zijn een

te koppelen. Zo werd het mogelijk het oppervlak van deze

soort huiskamers waar de leerlingen kunnen relaxen, waar

veelal extensief gebruikte ruimte te beperken. Een voor-

ze hun kluisje hebben en waar ze hun mentor vinden. Ze

beeld is het dramalokaal, dat Is voorzien van een podium

zijn verdeeld over de vier leergebieden: mens en natuur,

met licht- en geluidsinstallatie. Het dramalokaal heeft

mens en creativiteit, mens en maatschappij en algemene

een schuifwand naar de aula, zodat deze eenvoudig kan

vakken. Met werkgroepen van directie, vakdocenten en

worden omgevormd t o t theater. Voor grote evenementen

facilitair is gestudeerd naar specifieke kenmerken, wensen

wordt de sporthal gebruikt. Deze ligt aan de overzijde van

en mogelijke ruimtelijke kwaliteiten van de school en ieder

het dramalokaal en ook deze ruimten zijn te koppelen via

leergebied. Bo.2 stelde het PVE op en verbeeldde dit in een

een schuifwand. Door de receptie, conciërge, kleedruimten

SO en werkmaquette. Zo werd het schoolontwerp afge-

en ateliers ook op de volledig afsluitbare eerste etage te

stemd op gebruikerswensen en werd gelijktijdig zichtbaar

situeren, is het mogelijk dit compartiment In te zetten voor

gemaakt hoe het gebouw zou werken.

avond- en weekendgebruik door derden.

De school is als een eenvoudig volume ontworpen volgens

De Instructieruimten voor onder andere algemene vakken

het stedenbouwkundig concept van Witbrant. Vanwege het

bevinden zich op de bovenste etage. Ze zijn bereikbaar via

kleine kaveloppen/lak is de school gestapeld in vier lagen

een rondgang om de vide en twee grote patio's. Aan de

en tegen geluidsoverlast van het spoor is ze opgedeeld

rondgang liggen ook open zelfstudieruimten met kleine

rond een royale vide. Aan de spoorzijde liggen de stijg-

afsluitbare overlegplekken en bijschakelruimten tussen de
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schooldomein

punten en ondersteunende ruimten, aan de zuidzijde het

lokalen. Deze opzet houdt de rondgang luchtig en over-

onderwijs. Via galerijen en loopbruggen worden de relatief

zichtelijk. De gebouwconstructie van betonvloeren op een

rustige leergebieden bereikt. De simulatieruimten van het

staalskelet maakt de gevarieerde indeling en toekomstige

sectoraal onderwijs bevinden zich hoofdzakelijk aan de

flexibiliteit mogelijk.
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