
Het gesprek vindt plaats met directeur Astrid 

de Jong vanuit OSG, voorzitter van het CvB 

Charles Dams, Edwin Knol en Rinske van 

Reijen van ICSadviseurs. Astrid blikt terug: “We 

zaten in Hengelo voor het vmbo in oude, deels 

semi permanente gebouwen uit de jaren ’60 die niet 

meer geschikt waren. In buurgemeente Borne ging 

de nieuwbouw van een vmbo-school niet door en 

de toenmalige wethouder Erik Lievers maakte zich 

sterk om in plaats daarvan in Hengelo een nieuwe 

vmbo school voor de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg en een deel van de theoretische en gemeng-

de leerweg neer te zetten: het beroepsgerichte 

vmbo.” Charles: “Het argument om voor één gebouw 

te kiezen was financieel ingegeven, maar het was ook 

niet logisch om voor 1.100 leerlingen twee aparte 

vmbo-scholen neer te zetten. Deze locatie aan de  

Fré Cohenstraat is perfect, met het gezicht naar de wijk 

en de rug naar een bedrijventerrein met industriële 

panden. Dat komt ook terug in de architectuur en 

mate rialisering van het gebouw met een meer harde 

en een meer zachte kant.” Edwin: “Het is een gebouw 

met een centraal hart en rondom de domeinen. Het 

heeft in de kern twee trappenhuizen en een split level 

waarbij drie loopbruggen de beide zijden verbinden.  

De hoofdtrap annex tribune ligt in het atrium. Je moet 

even weten hoe de route loopt en dan wijst het zich 

vanzelf. Rinske: “Het is tegelijker tijd een kleinschalige 

en avontuurlijke school. Het gebouw wordt groter 

naarmate de leerling vordert. De onderbouw begint 

op de begane grond en ontdekt gaandeweg het hele 

gebouw. Voor de binasvakken, crea en sport moet je 
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C.T. STORK COLLEGE GESTOELD OP VERBINDING

Een gebouw als 
een reis

Tekst Sibo Arbeek

Het C.T. Stork College in Hengelo vertelt een mooi verhaal. Het is namelijk het verhaal van twee 
vmbo-scholen vanuit de besturen OSG Hengelo en Scholengroep Carmel Hengelo die samen hun 
onderwijs in één gebouw hebben gebracht. Het bestuurlijk uitgangspunt was een herkenbaar 
frontoffice; het resultaat is een prachtige samenwerking in een gebouw dat kleinschaligheid 
koppelt aan het grote avontuur.



wel even reizen.” Astrid: “De onder- en bovenbouw 

hebben elk een aparte aula en gescheiden pauzes.” 

Charles: “Het gebouw is een avontuur, zoals het 

onderwijs dat ook is. Opvallend is dat het ondanks 

de omvang altijd rustig is; er zitten ruim 1.100 

leerlingen en je hoort het niet.” 

GEZAMENLIJKE FRONT-OFFICE
Astrid verder: “De twee scholen zochten samen een 

nieuwe naam die zou passen bij de uitstraling van 

het onderwijs en tegelijkertijd de verbinding met 

de regio zou aangeven. In overleg met de fabriek en 

de familie is dat het C.T. Stork College geworden. 

Grondlegger Charles Theodorus Stork was niet 

alleen de grondlegger van de machine-industrie in 

de regio, maar ook maatschappelijk geëngageerd. 

Dat maakte zijn gedachtegoed zeer geschikt voor 

deze school, waar naast techniek ook economie en 

ondernemen en zorg en welzijn een plek hebben 

gekregen.” Charles: “Wij wilden samen nieuw 

onderwijs maken, vanuit dezelfde visie. Aan de 

voorkant hebben we tegen elkaar gezegd; we maken 

één school met een ge zamenlijke front-office en 

dat is het C.T. Stork College. Vervolgens was het ook 

veel makkelijker om het onderwijs in te richten en 

aan de organisatie te werken.” Astrid: “Het grappige 

is dat we toekomstige ouders de keuze voorleggen 

om voor een OSG-klas, een Carmelklas te kiezen 

of neutraal te kiezen. 86% kiest voor geen voorkeur 

en daaruit blijkt dat het merk C.T. Stork al sterker 

is dan de onderliggende scholen. We zien nu al dat 

leerlingen en collega’s elkaar makkelijk vinden. We 

hebben nog wel een gescheiden OSG en Carmel 

klassen in een gezamenlijke onderbouw weliswaar, 

omdat we twee brinnummers hebben, maar de 

bovenbouw organiseren we samen, waardoor we veel 

meer kunnen aanbieden. Zo hebben we gezamenlijk 

de uitgangspunten voor onze visie geformuleerd, 

staat de administratieve en facilitaire ondersteuning 

goed en werken we nauw samen op bestuurlijk en 

directieniveau. We staan voor sterk techniekonderwijs 

en vormen onderdeel van een project Twente Oost 

met de vijf sub regio’s, waarin programmalijnen zijn 

vormgegeven.” Procesmanager Edwin Knol knikt: 

“Dat vind ik ook zo knap aan dit proces; naast de 

nieuwbouw is parallel ook gewerkt aan een nieuwe 

organisatie, die er bij de start ook stond.”

VERNIEUWEND ONDERWIJS 
Charles: “We hebben ons onderwijsconcept aan de 

loopbaanoriëntatie van leerlingen verbonden en niet 

de indeling in vakken als uitgangspunt genomen. Je 

kunt leerlingen wel een keuze aanbieden, maar als 

ze niet weten wat kiezen is, hebben ze er weinig aan. 

Onze docenten helpen leerlingen met het bewust 

maken van hun loopbaan. Ze doorlopen in het 

gebouw de fasen introductie, oriëntatie, verkenning 

in het derde leerjaar en verdieping in het vierde jaar. 

Alle activiteiten hebben te maken met die loopbaan 

oriëntatie; wie ben ik, wat kan ik, waar ga ik heen. Zo 

beginnen we elke dag met een gezamenlijk moment 

en vervolgens begint de reis. Na het eerste jaar wordt 

de keuze voor het niveau gemaakt, in het tweede 

leerjaar kies je het profiel, in leerjaar 3 bepaal je 

de keuzevakken en sluit je aan bij het mbo. Daar-

naast zijn er natuurlijk ook dwarsverbanden tussen 

profielen mogelijk.” Astrid knikt: “Onze leerlingen 

kwamen uit vijf locaties en dan kom je ineens in een 

gigantische school. We wilden wel die veiligheid en 

herkenbaarheid bieden. We hebben ervoor gekozen 

om aparte afdelingen te maken, waarbij we praktijk 

en theorie combineren. Er zijn vijf afdelingen die elk 

een eigen domein hebben als hart van de afdeling; 

ONTWERP EN INRICHTING
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op een combinatie van plan van aanpak, alterna-

tieven en prijs beoordeeld. We hebben het project tot 

en met het bestek uitgewerkt en toen op de markt ge-

bracht. Het project kent al een lange geschiedenis en 

we kregen onderweg te maken met een btw-wijziging 

en een stijgende markt. Dat leidde tot een serieuze 

stijging van kosten en de noodzaak te optimaliseren. 

Samen met de gemeente en de beide scholen hebben 

we geprobeerd de kwaliteit overeind te houden door 

samen goede keuzen te maken.” Charles knikt: “Wat 

je ziet is dat er tussen de bestuurders onderling en 

naar de adviseurs van ICSadviseurs een vorm van 

vertrouwen is ontstaan, omdat je op dat terrein 

inhoudelijk geen verstand hebt. Dan verwacht je dat 

de adviseur voor jou de goede keuzen maakt. Wat je 

vervolgens een kritische opdrachtgever maakt is dat 

je met een bepaalde passie een ongelofelijk mooi ge-

bouw wilt maken voor het onderwijs en de toekom-

stige generaties. Ik weet wat ik als output wil en heb 

mensen nodig die dat kunnen vertalen naar het beste 

gebouw dat naadloos bij de omgeving aansluit. Dat is 

hier geweldig gelukt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Knol 

of Rinske van Reijen van ICSadviseurs: edwin.knol@icsadviseurs.nl 

of rinske.van.reijen@icsadviseurs.nl.

daar kun je individueel of samen werken, lezen of 

met een project bezig zijn. De hele week is er een 

domeinmedewerker om te ondersteunen, waarbij de 

docent eindverantwoordelijk blijft. Architect Erik de 

Jong heeft het gebouw als een Gesammtkunstwerk 

ontworpen, waarbij exterieur en interieur met elkaar 

verbonden worden door het hout dat doorloopt en 

het gebruik van ijzeren platen die het industriële ka-

rakter bevestigen. Erik heeft ook gekozen voor de in-

dustriële kleuren geel, groen en rood, waarbij je groen 

beneden vindt en rood boven. Binnenhuis architecten 

Ruud Jan Kokke en Petra Hartman hebben de do-

meinen ingericht met als doel het eigenaarsgevoel te 

versterken. Elke afdeling heeft een collage gemaakt 

die iets over het eigen domein vertelt. Petra heeft die 

heel groot op de muur geschilderd.” 

VERTROUWEN
Edwin over het proces: “Wij hebben de Europese aan-

besteding georganiseerd en vervolgens de aannemers 

 PROJECTINFORMATIE

Project

Nieuwbouw C.T. Stork College Hengelo voor vmbo

Opdrachtgevers

Carmel en OSG in samenwerking met de 

gemeente Hengelo

Adviseur

ICSadviseurs (programma van eisen tot en met 

projectmanagement)

Architect

Gortemaker Algra Feenstra (destijds de Jong 

Gortemaker Algra) i.c.m. Morfis architecture

Installatieadviseur

Vintis installatieadviseurs BV

Aannemer

Aan de Stegge BV bouwbedrijf en Alferink 

installatietechniek 

Bvo

11.400 m2 voor onderwijs en 2.160 m2 voor sport

Investeringskosten

€ 21 mio (incl. btw)

Ingebruikname

Augustus 2018

Duurzaamheid maatregelen

· Gebouwschil (zeer luchtdicht en hoge isolatie)

· WKO installatie

·  Klimaatniveau Frisse scholen klasse B, conform 

bouwbesluit 2012

· CO2 gestuurde ventilatie

· Infiltratie regenwater in de grond

· PV panelen

·  LED verlichting voorzien van afwezigheids-

melders

Charles Dams en Astrid de Jong

“We hebben ons onderwijs-
concept verbonden aan  
de loopbaanoriëntatie van 
leerlingen. Het loopt als een 
rode draad door onze school”


