niet onze visie. Wij kiezen voor klein-

hebben Yokus en gebiedscurator en

maken dat we gaan verhuizen en de

schalige leerbedrijven - midden in de

belegger Schipper Bosch huurders en

werving hiervoor starten. Als teaser

samenleving - waar studenten prak-

bestemmingen gevonden, die staan

rijden er momenteel vijf bestickerde

tijkervaring opdoen en een echt vak

voor diversiteit en dynamiek.

stadsbussen rond die de opleidin-

leren. En hoe kan dat nu mooier dan
Deze locatie heeft karakter, zoveel is

wordt de komende maanden verder

ten,

ondernemers,

duidelijk, vertelt De Vries. Trots laat

opgeschaald. Ook intern betrekken

klanten en bedrijvigheid? Aan de

hij de ruimtes zien waar de salons en

we collega’s, ouders en studenten bij

zijde van de Brabantsestraat zijn er

de opleidingsruimtes komen. Dril-

het verhaal. Dat inspireert enorm. Om

straks theorielokalen. Aan de Indus-

boren en slijptollen verrichten het

ons heen wordt de kat nog wat uit de

triestraat in het hart van De Nieuwe

nodige constructiewerk. Yokus is ver-

boom gekeken, maar reken maar dat

Stad openen wij een schoonheidssa-

baasd over het tempo waarin MBO

iedereen hier straks in de behandel-

lon, een kapsalon en een nagelstudio

Amersfoort en De Nieuwe Stad zijn

stoel komt zitten of liggen.’

waarmee we alle ‘nieuwe stedelin-

gaan samenwerken. ‘Als een verliefd

gen’, maar zeker ook de ‘omwonen-

stel draaiden we sinds 2013 om elkaar

De mannen kijken uit naar komend

den’ zullen gaan verrassen.’

heen. Afgelopen november hebben

schooljaar. Voor De Vries bekend

we pas voor het eerst met elkaar

terrein. Het concept ‘Onderwijs in

gesproken over nieuwe huisvesting.

bedrijf’ wordt door MBO Amersfoort

Wie De Nieuwe Stad al eens bezocht

Dat voelde direct als thuiskomen.

al meerdere jaren met succes aange-

heeft, voelt de arbeidsethiek die hier

Vervolgens realiseerden we ons dat

boden in onder meer Leerhotel Het

jarenlang gold. Op je netvlies staan

we moesten opschieten als we voor

Klooster, Fitacademie Bokkeduinen

nog de witte jassen en mutsen van

september klaar wilden zijn. In vier

en bij de AdminCompany, die nu dus

weleer en je hoort er de spreekwoor-

weken tijd hebben we een haalbaar-

meeverhuist: ‘Bij een aantal van deze

delijke sirene als de pauze is afgelo-

heidstudie gedaan en hebben de

start-ups was ik betrokken. Voorlopig

pen. In de loodsen haal je je direct de

architecten

zal dat niet stoppen. MBO Amersfoort

transportbanden met Erdal schoen-

gepresenteerd.’

inspirerende

WITTE JASSEN

MBO Amersfoort naar
voormalige Prodentfabriek

GEKNIPT VOOR DE NIEUWE STAD

poets, Prodent tandpasta of Sanex

INTERVIEW
De School voor Schoonheidsspecialisten en de Kappersschool Amersfoort zijn vanaf
september 2015 gevestigd in de voormalige Prodentfabriek aan de Eemhaven.
In ‘De Nieuwe Stad’ openen beide MBO-scholen een nieuw onderwijsleerbedrijf.

wijsleerbedrijf AdminCompany, voor

Kelder, restaurant Hoog Vuur, een

nen van MBO Amersfoort om de ambi-

studenten die opgeleid worden voor

sportclub, een dansschool en nu dus

tie ‘Onderwijs in bedrijf’ verder vorm

financiële beroepen, verhuist naar De

MBO Amersfoort begint dat ook

te geven. De opleiding wil studenten

Nieuwe Stad.

echt vorm te krijgen. Op deze plaats

zo dicht mogelijk bij de beroepsprak-

wordt gewoond, gewerkt en gerecre-

tijk brengen. Om dit te realiseren,

MICROSTAD

worden eigen onderwijsleerbedrijven

Bülent Yokus, een van de initiatief

komen hier samen. Onderwijs is daar

opgezet waarin praktijk en theorie let-

nemers van De Nieuwe Stad, is blij

een essentieel onderdeel van.’

terlijk samenkomen.

met de komst van MBO Amersfoort:

ëerd. Alle functies van een echte stad

‘Wat wij beoogden met deze fabrieks-

Tjerk de Vries, teamleider Uiterlijke

Logistiek heeft dit voordelen. De les-

locatie, is er ook écht een microstad

Verzorging van MBO Amersfoort, valt

en praktijklokalen zijn straks te vinden

van te maken. Met de komst van cre-

Yokus direct bij: ‘Bij een school den-

op dezelfde locatie. Ook het onder-

atieve bedrijvigheid, poppodium De

ken veel mensen aan ‘groot’. Dat is
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inrichtingsplannen

wil deze geslaagde formule inzetten
voor het totale onderwijsaanbod.

deo voor de geest. Aan de muur een

HYBRIDE

indringende klok. Het restant van ver-

Ook De Vries heeft zijn handen vol:

getoond dat studenten die volgens

vlogen tijden. De kolos vertelt stilzwij-

‘We ontwikkelen een grotendeels

dit concept onderwijs krijgen, vaker

gend het verhaal dat zo kenmerkend

nieuw (‘hybride’) lesprogramma. Door

hun diploma halen. Daarnaast ver-

was voor onze industriële bloei. Erf-

de krachten te bundelen willen we

hoogt deze vorm van onderwijs de

goed met loges en opkamertjes. Met

een effectievere kennisuitwisseling

motivatie van zowel studenten als

metalen raamkozijnen en roldeuren.

tussen onderwijs en beroepenveld.

docenten. Ook zijn studenten beter

Ze worden zeldzaam in Nederland.

We zijn in gesprek met veel partijen

voorbereid op de arbeidsmarkt. Dat

En toch, hoe onmogelijk de opdracht

binnen en rondom De Nieuwe Stad.

zal hier zeker lukken. Daar ben ik 100%

ook leek, voor nagenoeg alle ruimtes

Daarnaast zullen we duidelijk moeten

van overtuigd!’

Onafhankelijk onderzoek heeft aan-

www.denieuwestad.nl

Tekst | BERT VAN WEERT - fotografie | PEETE VAN SPANKEREN

De verhuizing is onderdeel van de plan-

de

Meer weten? Kijk op www.svuv.nl of

Teamleider van beide scholen, Tjerk de Vries en stadhouder Bülent Yokus zien de
bouwstenen letterlijk op hun plek vallen.

gen promoten. De communicatie

in een micro-omgeving met docen-
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