
Het overkoepelend bestuur Stichting 

Onderwijs groep Amersfoort mocht in de 

wijk Kruiskamp-Koppel in Amersfoort 

nieuw bouwen om een bijzonder concept te 

kunnen realiseren. Het nieuwe VMBO Trivium 

College wordt een kleinschalige vmbo school 

met de profielen Dienstverlening & Producten, 

Economie & Ondernemen en Multimedia, 

Vormgeving & ICT.  Directeur Jan Nijhof: “Het 

belangrijkste doel is om de nieuwsgierigheid van 

leerlingen te prikkelen. Wij hopen dat ze na vier 

jaar een beeld hebben bij het vervolg. Het ontwerp 

prikkelt maximaal het ondernemersgevoel van 

onze leerlingen. Schooldomein praat verder 

ook met ondernemer Bijzondere Plekken Marc 

van Leent en partner Irmo Jansen van Zenzo 

Maatschappelijk Vastgoed. “Omdat wij vinden 

dat een school een vitaal onderdeel van de wijk 

is ontstond het idee van een wijkonderneming”, 

legt Jan uit, “veel kinderen komen hier ook uit de 

buurt, die niet echt rijk bedeeld is. Wij vinden het 

daarom logisch om ook iets terug te doen.” Irmo 

knikt: “De opdrachtgever wilde een aanbesteding 

in de vorm van een dialoog en we merkten hoe 

belangrijk die verbinding met de omgeving was. 

Dat kleurt het proces; zeker in de coronatijd 

hebben veel leerlingen een fijne verblijfsplek 

gemist. Het programma stimuleerde ons om een 

concept te ontwikkelen waarbij die verbinding 

centraal staat. De architect Ector Hoogstad heeft 

dat in een prachtig ontwerp vertaald en Marc van 

Leent begeleidt het proces om er in opdracht van 

Zenzo een echte wijkonderneming van te maken.” 

Marc: “Ik heb veel geadviseerd en gepubliceerd 

over maatschappelijke ontmoetingscentra; vanaf 

2018 ontwikkel ik ze ook zelf, inclusief het opzetten 

van een sociale exploitatie. Trefwoorden zijn steeds 

inclusief, duurzaam, multifunctioneel en vooral 

bijzonder! Inmiddels hebben we in Amersfoort 

vijf van die bijzondere plekken gerealiseerd, die 

als sociale bedrijven functioneren. Ik kende Zenzo 

van Hart van Vathorst, een woon- en leefomgeving 

in de Amersfoortse wijk Vathorst. Het gebouw 

huisvest twee zorginstellingen, een kindercentrum, 

een kerk en een restaurant. Ik vond het leuk om bij 

dit project te helpen.“

DIENSTEN AAN DE WIJK
“Het begrip wijkonderneming moet je niet zien als 

een buurthuis of hangplek”, legt Marc uit. “Je kunt 

Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn het fundament van de onderwijsvisie van het 
nieuwe VMBO Trivium College. Het wordt een betekenisvolle leeromgeving, waarbij leerlingen 
vooral in de praktijk ervaring opdoen. Het gebouw wordt als wijkonderneming onderdeel van een 
sociale wijkexploitatie.  
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komt in het nieuwe gebouw terug. Bij MVI kunnen 

ze in de Apple-ruimte een website voor een bedrijf 

in elkaar zetten. Ik zie dagdelen in een week dat je 

beroepsmatige vakken aanbiedt en in het bedrijf aan 

het werk bent. Het ene project teken je bij de docent 

af en het volgende bij de bedrijfsleider.”

SOCIAAL DUURZAME EXPLOITATIE
Jan: “Het wordt een gebouw in twee lagen voor 

ongeveer 320 leerlingen. De begane grond kent 

een centraal atrium met een soort winkelstraat 

en een horeca, op de verdieping liggen de 

verschillende leerruimten van de vier jaarlagen. 

Het ontmoetingsplein van de school is het hart 

van de school en dat wordt een plek waar je kan 

chillen, maar ook een plek waar je samen met 

mede leerlingen en inspirerende ondernemers van 

betekenis kunt zijn voor de wijk.” “Het wordt ook een 

ruimte waar het bedrijfsleven zichtbaar aanwezig is 

met spullen en logo”, vult Marc aan, “eigenlijk is het 

begrip marktplaats een mooie metafoor. Het wordt 

een plek van waaruit ontwikkeld, ondernomen en 

letterlijk gehandeld wordt met en tussen leerlingen, 

bedrijven en de omwonenden.” Irmo knikt: “Het 

open en transparante gebouw met een vide en 

open werkruimten gaat dat stimuleren. Van buiten 

zie je wat er binnen gebeurt en vanuit de school 

ontstaat bedrijvigheid naar buiten. Er komt ook 

een tribunetrap aan de buitenzijde van het gebouw, 

gekoppeld aan de gymzaal. Dat wordt ook een fijne 

verblijfsplek.”

Kijk voor meer informatie op www.zenzo-mv.nl. 

denken aan het concept van een business school; 

leerlingen kunnen er een zakcentje verdienen door-

dat ze wat ze leren in de praktijk uitproberen. Voor 

Trivium hebben we al zo’n zeven ondernemers 

om ons heen verzameld, waaronder een startup 

Bleached Renaissance die een kledinglijn in gebleekte 

spijkerbroeken wil opzetten. Hoe leuk is het om 

zo’n hele lijn, van concept tot en met marketing en 

verkoop samen met de leerlingen van de school op 

te zetten? Daarnaast willen we het gebouw ook na 

schooltijd een brede functie voor de wijk geven. De 

traditionele school eindigt om drie uur en daarna 

neemt een hospitality groep het over. Die moet 

zorgen voor een sociaal duurzame exploitatie in 

samenwerking met de wijkonderneming. In de 

wijkonderneming leveren leerlingen diensten aan de 

wijk. Uitgangspunt is dat de wijkonderneming het 

ontmoetingsplein en de aanpalende ruimtes, zoals 

de keuken, mag gebruiken. Daar staat tegen over 

dat zij deze ruimtes voorafgaand aan de school-

tijden, schoon, opgeruimd en zonder schade weer 

oplevert. Op deze manier ontstaat meerwaarde 

voor de leerlingen, de school en de wijk. Bovendien 

worden de ruimtes hierdoor optimaal gebruikt. Al 

die ideeën moeten zich verder uitkristalliseren. Het 

is zoeken naar de exacte invulling, maar er is veel 

enthousiasme onder betrokkenen en een goede 

voortgang in het proces. Inmiddels is ook mbo 

Midden-Nederland aangehaakt, waarbij studenten 

vmbo-leerlingen helpen om de wijkonderneming op 

te zetten.”

MOTIVATIEGRAAD LEERLINGEN
Jan: “Het concept van een wijkonderneming past 

bij onze onderwijskundige visie en sluit aan bij de 

motivatiegraad van de leerlingen. Deze doelgroep 

is niet geschikt om de hele dag in de schoolbank 

te zitten.  Ze laten zich niet door theorie verleiden, 

maar wel door arbeidsvaardigheden en ervaringen 

die ze in de praktijk opdoen. Dan ontstaan ook leer-

opbrengsten. Hoe echter hoe meer waarde er aan 

wordt toegekend. Dan zie je dat het vonkje over-

springt en leerlingen gemotiveerd raken. Ze willen 

vooral iets doen dat snel resultaat oplevert. En juist 

omdat ze iets voor andere mensen doen heeft dat 

ook een vormende werking. Zelf een bedrijf opzetten 

vinden ze stoer en die bedrijfsmatige omgeving 

“Het ontmoetingsplein van de 
school wordt een plek waar je 
samen met medeleerlingen en 
ondernemers van betekenis 
kunt zijn voor de wijk”
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