
campus-cité 

ontwerpend onderzoek

ROC Rijn IJssel
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

21 juni 2019

UTRECHT

Bouwstraat 55   3572 SP

de ruimdenkers

mail@deruimdenkers.nl

TILBURG

Spoorlaan 460   5038 CH 



de ruimdenkers  campus-cité  ROC Rijn IJssel   Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

The built environment 
is one thing, how people 
dwell in it another.
- Richard Sennet
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‘Als we straks met 
elkaar op de campus 
gaan starten, 
welke kansen en 
mogelijkheden 
ontstaan er dan?’
6 juli 2018, Bijeenkomst Interdisciplinaire Leeromgeving 
i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
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Het ontwerpend onderzoek is een 
eerste verkennende fase waarin we 
grip willen krijgen op wat er speelt om 
zodoende kansen en mogelijkheden te 
kunnen benoemen. 
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ville cité

visie
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ville

Masterplan huisvesting
Programma van Eisen
Aankooptraject
Architectenselecties
PVE-sessies
Inpassingsstudies
Aanbestedingen
Uitvoering

visie
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C1

C2

C3

WV

VW39

Techniek & ICT, Entree en Maatwerk

Centrale staf + CvB

Creatieve Industrie
Velperweg 39

ISK

campus Velperweg
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Leidraad
inpassing Rijkonderwijs

Symposium Stimuleringsfonds 

cité

visie
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Wat is nodig is om de gebouwde omgeving 
en het ‘leven’ hierbinnen bijeen te brengen?

visie

cité

ville
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Onze toegevoegde waarde ligt in het 
bewaken van de ambitie op macroniveau 
en het verkennen van de tussenruimtes in 
het publieke domein van de campus. 

We trachten grip te krijgen op hoe er 
straks geleefd, geleerd en gewerkt wordt. 

Niet door extra meters te realiseren, 
maar juist door randvoorwaarden voor 
mogelijkheden te scheppen, of door 
programma vorm te geven. 

“

insteek
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terug-
koppeling

context 
research

stakeholder 
analyse

stakeholder
sessies

interactief
event

data
analyse

aanbeveling
en kansen

planvorming
fase 2

ontwerpend 
onderzoek 
fase 1

doelgroep 
analyse

plan
analyse

vraag-
gesprekken

tussen-
producten

wat hebben we gedaan?
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interactief
event
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traject
in beeld

stakeholders

netwerk

complexiteit

regel
ruimte

werken

leren 

leven

ruimtelijke
typo’s

plekken

gebruik

programma

pocket

dromen

wensen

behoeftes

dna

doelgroep

karakters

types

serie producten voor diverse 
stakeholders in verschillende 
fasen van uitvoering, 
implementatie en experiment

resultaat

kansen
kaart

masterplan

deelplannen

spelregels
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Maartje van Dalen
beleidsmedewerker 
Huisvesting 
+
Adri Bressers
Clusterdirecteur 
Creatieve Industrie
+
Jan van Boekel
clusterdirecteur 
Techniek & ICT
+
Chris Derksen
manager stafdienst 
Onderwijs & Examinering

kernteam

Kitty Oirbons
lid college van Bestuur

Karin Jansen
manager stafdienst 
Marketing en Communicatie

kerngroep
RijkOnderwijs

Mark de Kievit
Servicedesk Medewerker

Karin Jansen
Marketing en Communicatie

Maartje van Dalen
beleidsmedewerker Huisvesting 

Ineke van Wissen
Secretariaat Facility Management

Miriam Bril
Teamleider Entree

Mireille Hulsbosch
Facility Management

Caroline Bles
Teamleider Facility Management
kwartiermaker facilitaire functies

Adrianne Jonquière - Breure
Studio Jaan

Wouter Groothedde
Clusterdirecteur
Entree & Maatwerk

Arjan Veltmaat
Projectmanager C2 + Witte Villa

Stefan Hoogland
Projectmanager C1

Arjan Veltmaat
Projectmanager C2 + Witte Villa

Stefan Hoogland
Projectmanager C1

Janine Kemperman
Teamleider Facilitaire Services
kwartiermaker facilitaire functies

Janine Kemperman
Teamleider Facilitaire Services
kwartiermaker facilitaire functies

x

x

Jeppe den Uijl
X11

Frank-Jan van Lunteren
Collageboy Studio

Keimpe de Heer
Setup

Lonneke Reijalt
Plus 3

Simon van der Linden
Monobanda

Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini

Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie

Gabriella Fiorentini
Jetske van Oosten
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie

ontwerpteams 
Leeromgeving van 
de Toekomst

genodigden onderwijs

kennismaking kennismaking kickoffsessie kennismaking

kennismaking kennismaking kennismaking

kennismaking

kennismaking

kennisdelen

Summer School

pitch event afstemming

tussentijdse presentatie eindpresentatie

afstemming

afstemming

afstemming

sessie 

samenwerking studenten bewoners en bedrijven

interactief event

FASE 1FASE 0 FASE 2ONTWERPEND ONDERZOEK

14.11.18 13.12.18 07.01.19 24.01.19 01.03.19 05.04.19 20.05.19 21.06.19 19.09.19 20.09.1919.02.19

Maartje van Dalen
beleidsmedewerker 
Huisvesting 
Stafdienst Facility 
Management

initiatiefnemer

Kitty Oirbons
lid college van Bestuur

Ben Geerdink
Voorzitter college 
van bestuur

College van Bestuur

Over de kansen van de 
campus en het denken 
vanuit het totaal. 

Over het denken vanuit 
het totaal of vanuit een 
eigen ‘eiland’

Over lopende trajecten 
en de verschillen 
daartussen.

De roadmap vulden we 
qua inhoud en planning 
verder in. 

Over de concrete 
betekenis van de 
uitgangspunten in de 
leidraad: identiteit, 
crossovers en de ruimte 
als verbindende schakel 
tussen leeractiviteiten. 

Kennismaking Campus-
Cité, toelichting van het 
doel en een uitnodiging 
om met studenten mee 
te doen aan het event.  

Over online kanalen, 
het uitnodigen van 
studenten, social media 
en huisstijlformats.

SUBCULTUUR
Over communities, 
place to be, langer 
willen blijven. 

MOTIVATIE
Over de keuze voor 
RijnIJssel en wat je 
bezig houdt. 

CROSSOVERS
Over nieuwe 
samenwerkingen met 
andere opleidingen.

Kennismaking Campus-Cité, 
toelichting van het doel en 
een kijkje in de stand van 
zaken.

Wat is de Campus? 
Over het mogelijk betrekken 
van de omwonenden, 
bedrijven en de locatie 
Velperweg.

Over de start van de 
projectgroep Velpercampus. 

Over de stafdiensten als 
nieuwe bewoners. 

Over de stand van zaken 
van de huidige trajecten en 
betrokken partijen. 

Over de status en de 
doelstelling van de 
projectgroep Velpercampus. 

Over verschillen in de 
reikwijdte maar overlap 
in de aanpak van de eigen 
opdrachten en het belang 
om data te delen.

Over de stand van zaken 
van lopende trajecten en 
contactpersonen.

interne ontwerpsessie

interne ontwerpsessie

Over de stand van zaken 
van lopende trajecten en 
contactpersonen. En over 
het verschil in planning 
van C1 (architect is klaar 
met de opdracht) en C2 (de 
eerste indelingen worden 
gemaakt).

Afstemming van de 
contactmomenten in deze 
fase.

Over het belang van een 
campusclub om binnen de 
organisatie het denken en 
acteren op campusniveau. 

Over de stand van zaken van 
lopende trajecten: VO+ van 
C1 en VO van Witte Villa en 
C2. 

Over de de betekenis van de 
campusgedachte, de kansen 
en de (on)mogelijkheden in 
de huidige plannen. 

Praktische afstemming 
op de locatie over 
organisatie, opbouw en 
afbouw van het event. 

Over het DNA van 
de studenten als 
toekomstige bewoners 
van de campus. 

Lopende trajecten 
en huidige plannen + 
partijen.

kernteam

personeel 
Techniek en ICT

personeel 
Techniek en ICT

projectgroep
Velpercampus

ontwerpteam

personeel 
Creatieve Industrie

personeel 
Creatieve Industrie

Wageningen 
University & Research
(ander project)

studenten
Creatieve Industrie

studenten
Techniek en ICT

projectvoorstel
ontwerpend 
onderzoek
campus cité

roadmap roadmap

trajectlijn

plan van aanpak

presentatie

karakterschetsen karakterschetsen

in concept

in concept

pocket

pocket
typologieën

typologieën

traject in beeld

traject in beeld

typologiën Campus Kaart 
(vogelvlucht)

Campus Kaart

pocket

thematisch 
landschap

thematisch 
landschap

fotograaf
inzetten

programma 
kickoffsessie

programma 
interactief
event

studenten inzetten voor online 
marketing, om blog vorm te 
geven, om andere studenten te 
benaderen.

Het betrekken van de 
omwonenden van de campus en 
de bedrijven op het terrein.

ontvangen VO document 
Ector Hoogstad architecten
Techniek & ICT

Mireille Hulsbosch
Facility Management

Michiel Akkersdijk
directeur Projecten

Wouter Groothedde
Clusterdirecteur

Entree & Maatwerk

campus in de organisatie refl ectie huidige plannen

Over het belang van een club 
of kwartiermaker om acties op 
campusniveau uit te zetten.

Over de ruimte en de manier waarop er 
reflectie op en interactie met architectonische 
projecten mogelijk is.

Milou van Alst
Flex Facility

thematisch landschap Masterplan

Masterplan

in concept

in conceptplananalyse

plananalyse

deelplannen

spelregels

vi
si

e
an

al
ys

e

Jan van Boekel
Clusterdirecteur 
Techniek & ICT

Adri Bressers
Clusterdirecteur 
Creatieve Industrie

Chris Derksen
manager stafdienst 
Onderwijs & Examinering

Mireille Hulsbosch
Facility Management

Kitty Oirbons
lid college van Bestuur

Michiel Akkersdijk
directeur Projecten

Wouter Groothedde
Clusterdirecteur
Entree & Maatwerk

Jos Gipmans
Stafmanager 
Studentenzaken

Wendy Bussman
Directeur HR Management 
& Development 
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traject
in beeld

traject in beeld

proces ontwerpend onderzoek

juni 2019

ontwerponderzoek campus-cité

ROC Rijn IJssel Arnhem

formaat A0

contactmoment in deze fase

mogelijk contactmoment vervolg

contactmoment Stimuleringsfonds

contact Rijn IJssel

contact Stimuleringsfonds

product

x

x

x

x

traject in beeld
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ruimtelijke
typologieën

ruimtelijke typoogieën

juni 2019

ontwerponderzoek campus-cité

ROC Rijn IJssel Arnhem

formaat A0

met creatieve aankleding, aansluitend bij de belevingswereld 

van de doelgroep, grafity bijvoorbeeld; ‘teach each’ 

(voor dansers) om op te laden en te kalmeren, 

te ontspannen en op kracht te komen 

met fijne zitbanken en plekken waar je rustig kunt werken, niet standaard 

ingericht, een beetje apart, mix van hoog en laag zitten

als vraagbaak in nauwcontact met de student, moeten zichtbaar zijn, met 

duidelijke openingstijden, als backoffice genoeg archiefruimte

plek waar werk van studenten te zien is, zichtbaar maken welke 

opleidingen er zijn, kan ook verspreid door het gebouw heen

met allerlei toebehoren voor diverse studierichtingen voor zowel werk van studenten (in de lokalen + in specifiek daarvoor 

bestemde ruimtes) , als af te sluiten voorraadruimtes voor docenten

differentiatie in grootte en gebruiksmogelijkheden (bijv. kapstok erin) meer privacy, niet open, grotere spiegels ruim genoeg om maquettes en andere werken/ props in te vervoeren

om live media te beamen; om zo op de hoogte zijn van wat er binnen en 

buiten RijnIJssel gaande is: engagement

een plek waar radio gemaakt word; in het zicht, beetje serious request 

achtig (http://flevocampus.nl/luister-flevo-campus-radio/)

om als docententeam samen te spuien, te werken en te overleggen, 

anders dan op de gang

combi van spreekruimtes en eigen werkplekken, waar vertrouwelijke 

gesprekken gevoerd kunnen worden, akoestisch goed ingericht.

door het gebouw heen, om aan projecten te werken

computerlokaal

rustruimte

chill zone

examenloket

expositieruimte

materialen winkel opslag lockers sanitair goederenlift

groot scherm radio plaats

teamruimte secretariaat

lounge zaal fitness ruimte kantine cafeetje

koudwater tap

stilteplek portfoliolokaal solo plek

redactieruimte work-in-progress ruimte

ateliers en studio’s mediatheek

grote tafels
repetitieruimte

waar zowel studenten als gasten gebruik kunnen maken van het internet, 

chill zelfstandig werken, je eigen ding doen bij anderen in de buurt

in het kader van een Gezonde School; voor zowel het sportprogramma 

voor de studenten als voor het personeel

een grotere kantine met vooral meer keuze dan alleen broodjes: 

gezonder (vegan) en goedkoper eten en met ruimere openingstijden

niet te duur, maar met fijne chillplekken, gerund door studenten 

vrij toegankelijk om water te tappen, op meerdere plekken

waar je in rust kunt schrijven en gefocust kunt werken 

(ook wel omschreven als schrijfruimte)

rustig studeren in je eentje

vakgericht werken (zie ateliers en studio’s)

waar alles netjes en geordend is en alles een eigen plekje heeft met een gezellige sfeer, wellicht ook openbaar toegankelijk, als werkplaats. om stil te werken, waar je altijd terecht kunt (tot laat open is) en waar je gebruik kunt maken van magnetron en waterkoker

waar je werk veilig kunt laten liggen (om te drogen bijvoorbeeld) waar je met z’n allen aan kunt werken, met veel stopcontacten, nabij 

werkplaatsen, in ‘open space’, met stoelen met ondersteuning in de rug

te kort aan dansstudio’s (mede) oplossen door te kijken onder andere 

waar de publieke ruimte tijdelijk als (repetitieplek kan dienen)

tuintrajectbegeleiding

overdekt podium

buiten naar binnen brengen en ook kunnen gebruiken + grens tussen binnen en buiten vervageneigen veilige plek, vindbaar, maar niet te zichtbaar, privacy, even weg uit de waan van de dag; laagdrempelig

voor performances, live acts, presentaties
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spelregels
Wat is er nodig voor (het slagen van) de campus?

1 proces

 • een fluïde proces
 • aan de slag met een gemotiveerd groepje ‘early adapters’ 
 • succeservaringen tijdens  het proces vieren
 • ‘plug and play’ ipv ‘move in and stay’ 

“Aan tafel met docenten en studenten, even 
erbij zitten, vragen; je hoort erbij, je kent 
elkaar. Iedereen heeft iets te melden of 
meegemaakt. En daarna vanuit die relatie 
aan de slag.” 
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spelregels
Wat is er nodig voor (het slagen van) de campus?

2 identiteit

 • voor studenten en docenten is het ‘the place to be’
 • een plek waar de student langer blijft en eerder komt
 • een prikkelende omgeving die nieuwsgiering maakt
 • een fysiek trefpunt voor bedrijven en studenten
 • deur open voor stad en buurt
 • een plek om in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten
 • het thuisaspect en kleinschaligheid borgen 

“De campus als mooie tussenstap 
tussen veilige wereld en maatschappij.” 
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spelregels
Wat is er nodig voor (het slagen van) de campus?

3 (onderwijs) programmering

 • ruimte tussen de gebouwen en het curriculum zoeken
 • programma voor crossovers
 • faciliteiten bieden voor alle onderdelen van Rijn IJssel
 • ruimte voor innovatie
 • elk gebouw een eigen zwaartepunt in ondersteunende 
programmering

 • lange openingstijden en veilige toegankelijkheid
 • differentiatie in horeca aanbod
 • cluster-overstijgende activiteiten inzetten

“Dat over heel weinig plekken wordt gezegd: 
dat is alleen voor ons.” 
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spelregels
Wat is er nodig voor (het slagen van) de campus?

4 eigen initiatief

 • ruimte voor ontplooiing eigen interesses
 • je eigen ding kunnen doen of dat laten zien
 • performances motiveren
 • plek om te testen en ad hoc te organiseren
 • zzp’ers een werkplek bieden

“Wat als je het niet zelf organiseert? Wat als 
we de leerlingen vragen zelf hun werkplek 
toe te eigenen: welke plek past het beste bij 
de komende 5 weken?”
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spelregels
Wat is er nodig voor (het slagen van) de campus?

5 ruimtelijke samenstelling

 • de ruimte zo ‘breed’ mogelijk houden zodat het voor meerdere 
doeleinden in is te zetten

 • zo weinig mogelijk compartimentering
 • de kansen die in het buitengebied liggen benutten
 • ruimtes koppelen aan manieren van leren
 • diverse plekken voor ontmoeten, voor alle studenten maar ook 
medewerkers

 • niet iedereen op zijn eigen eiland, maar algemene gedeelde 
voorzieningen voor iedereen.

 • zicht op anderen die ook interessante dingen doen. 
 • op buitenterrein een festival setting: steeds diverse invulling
 • de campus als leerwerkomgeving: docenten werken tussen de 
studenten.

“Het zo aantrekkelijk maken, dat ze aan de 
overkant een kroket halen, maar die op de 
campus zelf opeten.”
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3

4

1

1
BEWEGEN

1 TESTEN

2

5

7

6

9

8

8

VERBLIJVEN

8

10

11

kansen

differentatie aan type plekken: verblijven, bewegen, testen

ruimere openingstijden voor (delen van) de campus

ontsluiting: nadruk op de verbinding tussen gebouwen 

toegankelijkheid: meerdere voetgangersentrees

het delen van een fietstoren met andere campusgebruikers

C3 als gebouw waar je samenkomt (conferentie, brasserie)

tijdelijk festivalterrein: event (introductieweken) 

identiteit per gebouw versterken dmv horeca

 C1: to go

 C2: warme hap

 C3: brasserie

interieurarchitectuur C1: plaza

Witte Villa: publieke omlopen + atelier schoon

interieurarchitectuur C2: overmaat gangen (balkons)

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11
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ruimtelijk
ontwerp

plaza C1

gangen C2

atelier en omlopen 
Witte Villa

publieke buitenruimte

extracurriculair
programma

event introductiedagen

mockups

performances

betrekken buurt

pilots 
onderwijsprogramma

crossovers ondernemerschap

betrekken markt

interactie docent - student

vergroten eigen regie 

aanbeveling
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• reflectie fase 1
• deelplandefinitie
• werkomschrijving
• fasering

19 september

vervolg fase 1:
plan van aanpak

symposium 
leeromgeving van de toekomst

what’s next


