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IMAGE: ATELIER PRO

IJBURG COLLEGE
2
Het IJburg College 2 in Amsterdam is de tweede locatie
voor een school voor voortgezet onderwijs voor
ongeveer 800 leerlingen voor VMBO-T en HAVO. De
school wil zich profileren als ‘High Tech Green’ school
en het schoolgebouw moet dat uitstralen.
Hoofdopzet ontwerp
Het ruimtelijk ontwerp is ontwikkeld op basis van
de onderwijsvisie van de school:Personalized
Learning in deelscholen. De school is gezoneerd naar
de leeractiviteit. Dat wil zeggen dat de ruimtelijke
geleding van activiteiten verloopt van veel dynamiek
naar activiteiten die veel rust verlangen.
Lees meer over de onderwijsontwerpvisie van atelier
PRO 'Nieuwe ruimte in het onderwijslandschap'.
Stelsel van trappen
De school heeft als credo ‘leren in een
leergemeenschap’. Dit betekent dat iedereen meewerkt
aan elkaars ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de
school. Centraal in het nieuwe gebouw ligt een vide voor
licht, lucht en ruimtelijkheid. In deze vide hangt een
stelsel van trappen die ervoor zorgt dat verschillende
delen van de school verbonden worden en gebruikers
elkaar kunnen ontmoeten. Rondom deze vide zitten
zowel alle deelscholen als alle praktijkruimten waardoor
er een overzichtelijke school ontstaat.

Het IJburg College heeft haar hoofdvestiging in IJburg
te Amsterdam. IJburg College 2 betreft de uitbreiding
op het nabij gelegen Zeeburgereiland. Deze nieuwe
vestiging wordt omringd door groen en water. Het
ontwerp van atelier PRO is een compact gebouw. Een
splitlevel zorgt ervoor dat in het krappe bouwvolume
voldoende ruimte is. De splitlevel zorgt ook voor meer
ruimtelijke relaties tussen diverse functies.
Poëtische High Tech uitstraling
Het gebouw heeft een maatschappelijke functie in de
wijk en heeft daarom een bijzondere uitstraling
gekregen. De goud geanodiseerde aluminium
gevelbekleding heeft een opvallend karakter en is een
harmonieuze verschijning in de steenachtige
omgeving. Afhankelijk van het perspectief zorgen de
aluminium cassettes voor een poëtisch lichtspel.
Schetsontwerp op maat
De klankbordsessies die gedaan zijn met leerlingen,
ouders, experts en de selectiecommissie heeft
geresulteerd in een schetsontwerp op maat. Een
innovatieve manier van aanbesteden, waarbij de
opdrachtgever echt tijd en moeite heeft gestoken in
het zoeken van een goede partner. Deze manier van
werken zorgt ervoor dat niet de prijs maar de kwaliteit
de doorslag geeft.
IJburgcollege 2 is BENG (Bijna energie neutraal
gebouw)
Zie ook de interieurpagina van het project
Lees het bericht over de oplevering.
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