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MBO College Poort haalt beroepspraktijk in huis 
 

Leren in een 
contextrijke 
schoolomgeving
Door: Ivo van der Hoeven

Op een steenworp afstand van 
station Almere Poort ligt het 
gloednieuwe MBO College Poort. 
Een strak ontworpen schoolgebouw 
waarin een contextrijke leeromgeving 
is gecreëerd rondom een fantastisch 
atrium. De ideale plek voor 
beroepsonderwijs anno 2020.

In het najaar van 2018 opende MBO 
College Poort de deuren van de nieu-
we school waar de opleidingen Sport 

& Bewegen, Hospitality en Business 
zijn gehuisvest. Het atrium vormt het 
hart van de school waar ontmoeting 
tussen studenten en uitwisseling met 
de buitenwereld centraal staan. 

Pionierszone 
Het beroepsonderwijs heeft meer 
dan ooit behoefte aan een con-
textrijke leeromgeving. ‘We willen 
zoveel mogelijk de beroepspraktijk 
de school in halen en zelf die praktijk 
instappen’, stelt directievoorzitter van 
MBO College Poort en MBO College 
Almere, Mark Vlasbom. ‘Daarom 

hebben we een pionierszone in 
ons schoolgebouw gerealiseerd, in 
een seats to meet-achtig concept, 
waar studenten en bedrijven elkaar 
kunnen ontmoeten. Op deze ma-
nier creëer je extra waarde voor je 
studenten.’ 

geen school bovenop 
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A-locatie in Almere 
Almere Poort en het gebied rond-
om de nieuwe school is nog volop in 
ontwikkeling. Vlasbom: ‘We zitten 
hier op een A-locatie vlakbij het 
station. Met deze school willen 
we ervoor zorgen dat jongeren uit 
Almere die eerst elders beroepson-
derwijs volgden, nu in Almere blijven. 
Je merkt die ontwikkeling voorzichtig 
al. Er is een verschuiving gaande. 
Het imago van Almere wordt steeds 
beter. We zijn trots op de dingen die 
we hier realiseren.’
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Contact met buitenwereld 
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
heeft het huisvestingsconcept voor 
MBO College Poort ontwikkeld. 
Ontmoetingen tussen studenten en 
contact met de buitenwereld stonden 
hierbij centraal. Michiel Wijnen van 
Zenzo: ‘De eerste plannen voor deze 
school stammen uit 2012. Er lag 
toen een concept waarbij er de-
tailhandel op de begane grond zou 
komen en de school daarboven. Er 
is uiteindelijk toch voor gekozen om 
geen combinatie met commerciële 
meters te maken, maar wel openba-
re functies te creëren om zodoende 
de verbinding tussen bedrijven en 
het beroepsonderwijs te kunnen 
leggen. Het gebouw faciliteert die 
ontmoetingen. Daarnaast zijn we nog 
bezig met de ontwikkeling van de 
naastgelegen kavel. Hier komt een 
zorgconcept, waarbij ook de verbin-
ding tussen het onderwijs van MBO 
College Poort en de praktijk wordt 
gerealiseerd.’

Geen commerciële meters 
Vlasbom ziet het niet als een ge-
miste kans dat er geen commerciële 
meters in het schoolgebouw zelf zijn 
gerealiseerd. ‘Je kunt je afvragen 
of je een school wilt zijn boven de 
supermarkt.’ Dat de combinatie van 
onderwijs en commerciële functies in 
sommige gevallen wel werkt, is vol-
gens de directievoorzitter gebleken 

in Amstelveen waar het ROC boven 
een fysiotherapeut en een fitness-
ruimte zit. ‘Daar is de link met het 
onderwijs heel duidelijk, dan heeft 
die mix meerwaarde. Wij hopen die 
meerwaarde hier ook te realiseren 
door een relatie te leggen met de 
bedrijven die komende jaren rondom 
de school komen.’

Co-creatie met bedrijven 
Om de link tussen het beroepson-
derwijs en de praktijk nu al te leggen 
heeft MBO College Poort verschillen-
de onderwijsconcepten ontwikkeld. 
Vlasbom: ‘We werken veel vanuit 
project-gestuurd onderwijs, waar-
bij we de projecten ook echt uit de 
praktijk halen. Zo hebben we een 
project op de Zuidas van Amsterdam 
dat gericht is op technologie en het 
economische cluster. Dat is heel 
interessant. In co-creatie met be-
drijven proberen we zo het onderwijs 
vorm te geven.’

Sociale aspect belangrijk 
Het nieuwe MBO College Poort sluit 
volgens Vlasbom naadloos aan bij 
het beroepsonderwijs dat ROC van 
Amsterdam-Flevoland wil bie-
den. ‘Het gebouw is heel flexibel te 
gebruiken en tegelijkertijd heel over-
zichtelijk. In eerste instantie dachten 
we met verschillende zones te gaan 
werken in de school, waar studenten 
verblijven rondom een cluster van 
opleidingen, maar de goede zichtlij-
nen van het gebouw zorgen ervoor 
dat de studenten gewoon mixen. Het 
atrium vormt daarbij het hart van de 
school. Hier verblijven de leerlingen 
tussen de lessen door. En ondanks 
dat het gebouw met 7.500 vierkan-
te meters best groot is, voelt het 
helemaal niet groot aan. Iedereen die 

hier komt is razend enthousiast, met 
de studenten voorop. Ze vinden het 
prettig om op school te verblijven en 
dat is fantastisch. In het beroepson-
derwijs is het sociale aspect namelijk 
heel belangrijk. Dat hebben de ont-
werpers goed begrepen.’  

Kern én kracht 
Wijnen: ‘Het atrium met de daarom-
heen liggende ruimtes, is de kern én 
de kracht van het gebouwontwerp. 
Het geeft de broodnodige overzich-
telijkheid en een grote mate van 
flexibiliteit. Daardoor ben je ook 
flexibel in de vorm van je onderwijs. 
Je kunt hier met gemak andere op-
leidingen inpassen.’ 

‘Van alle scholen die we de laatste 
jaren binnen ROC Flevoland gereali-
seerd hebben, is dit in mijn ogen de 
mooiste’, stelt Vlasbom. ‘De akoestiek 
in het gebouw is perfect, net als het 
binnenklimaat en de kwaliteit van 
afwerking. Maar het belangrijkste 
is dat we heel zuiver zijn gebleven 
in het concept en het ontwerp. We 
hadden budget vrijgehouden voor 
eventuele aanpassingen na de ople-
vering, zoals we bij nieuwbouw altijd 
doen, maar dat was in dit gebouw 
helemaal niet nodig. Er zijn nul aan-
passingen gedaan, dat zegt genoeg.’

School als kloppend hart 
Als Almere Poort over enkele jaren 
helemaal tot ontwikkeling is ge-
komen, vormt MBO College Poort 
een mooie verbinding tussen het 
bedrijfsleven en de jongeren met 
ambities in het beroepsonderwijs. 
De school zal dan het kloppend hart 
vormen in een gebied dat bruist van 
de bedrijvigheid. En daar zijn Wijnen 
en Vlasbom best een beetje trots op.

Contextrijk onderwijs 

Michiel Wijnen en Mark Vlasbom 


