Stad in het klein zet praktijkonderwijs in de etalage
Duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw.

Van harte welkom op vrijdag 29 september 2017 - Da Vinci College Roosendaal

Veel scholen voor voortgezet onderwijs willen het onderwijs aantrekkelijker en realistischer maken om
leerlingen beter voor te bereiden op een toekomstig beroep en het vervolgonderwijs. Ook het Da Vinci College
creëerde volgens het concept van het Model van de Stad een leeromgeving die docenten en leerlingen
stimuleert het beste uit zichzelf naar boven te halen. De etalages van de afdeling Handel & Economie en het
oefenrestaurant van de afdeling Zorg zijn mooie voorbeelden van levensechte leeromgevingen.
Het Da Vinci College is een licht, ruimtelijk en vooral avontuurlijk gebouw dat aanvoelt en functioneert als
een stad in het klein. De duizend leerlingen van de diverse VMBO- en Praktijkschoolopleidingen hebben
een thuisbasis in de zes studiehuizen die fungeren als stadswijken: zorg & welzijn, techniek, horeca &
ondernemen, brugklas, praktijkonderwijs onderbouw en praktijkonderwijs bovenbouw.
Ongeveer een derde van het complex bestaat uit hergebruikte delen van de vorige bebouwing, die ‘opgetopt’
en van een nieuwe gevel werd voorzien. Het gebouw is dusdanig vormgegeven dat er geen verschil te
zien is tussen het oude en het nieuwe gedeelte. Een fraaie boulevard koppelt alle programmaonderdelen,
praktijkruimten en gemeenschappelijke functies aan elkaar. Alles is onderling ingenieus verbonden door
straten en straatjes, pleinen en tuinen, trappen en terrassen.
Wees welkom en laat u inspireren door deze bruisende belevingswereld!

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.
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Van harte welkom!
Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!
Doelgroep
Schoolbesturen, facilitair
managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
gemeenten
Locatie
Da Vinci College
Bovendonk 1
4707 ZH Roosendaal
Parkeren
De parkeergelegenheid op het
terrein van het college is beperkt.
Parkeren kan in de wijk of op
de parking van winkelcentrum
Lindenburg (bij Jumbo, 5 minuten
wandelen).

PROGRAMMA
13u30

Ontvangst met koffie en zoet

14u00

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

14u10

Het Model van de Stad als leidraad

14u35

Uit inspirerend Programma van Eisen ontstaat een stad in het klein

15u00

Anders-dan-anders aanbesteding en bijzondere samenwerking

15u25

Exclusief bezoek aan het Da Vinci College

16u00

Afsluitende netwerkborrel

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

door Joseph Dekkers, oud-directeur Da Vinci College

door Koen Klijn, projectarchitect Ector Hoogstad

door Kees Pasveer, bedrijfsleider BVR Bouw

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu

