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Deze vo-school is gebouwd op basis van een nieuwe visie op 
onderwijs. “Het leerproces van het individuele kind is ons uit-
gangspunt”, vertelt directeur Sjef Drummen. “Een kind blijft 
alleen leerenthousiast met belevingsonderwijs”. Het gebouw, 
ontworpen door Erik Schotte van LIAG Architecten, past daarbij: 
het is een avontuur op zichzelf.
Niekée, ontstaan uit een samenwerkingsverband van drie 
tanende vmbo-scholen in Roermond, is gericht op het vmbo, 
maar de brugklassen zijn heterogeen (vmbo t/m vwo). De leer-
lingen krijgen hier slechts �0 procent van de lestijd groepsin-
structie. Daarom zijn er ook weinig ‘ouderwetse’ leslokalen. Wel 
heeft Niekée collegezaaltjes. “Waarom zou je dit voorbehouden 
aan vwo’ers?”, vraagt Drummen, als hij de bioscoop-achtige 
zaal met rijen stoelen en wegklapbare tafeltjes toont.
Dagelijks werken de leerlingen in open leergebieden, die zijn 
ingericht voor de verschillende opleidingsrichtingen: horeca, 
handel en administratie, zorg en welzijn, bouwtimmeren, gra-
fische technieken en metalektro. Het zijn royale, open praktijk-
ruimtes met veel glas, voorzien van de nieuwste apparatuur. De 
school kent verder een ‘brugklashuiskamer’ die de leerlingen 
zelf inrichten.
Vrije keuzevakken zijn een belangrijk 
onderdeel van het Niekée-leerproces. 
“We noemen dat de ‘wings’”, zegt 
Drummen. “De kinderen gaan dan 
aan de slag met iets heel anders dan 
ze traditioneel in hun rooster zouden 
hebben. Misschien wil een havo-
leerling wel eens lassen, of wil een 
vmbo-leerling iets van Frans weten. 
Of ze willen een film maken. Hiermee doen we een beroep 
op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Ze doen iets 
onverwachts en ontdekken dan dat ze meer kunnen dan ze 
dachten. Dat geeft kinderen vleugels”. Vandaar de keuze van 
naam en motto van de school. Niekée is genoemd naar de 
godin van de overwinning, die vleugels heeft. Een replica van 
het beeld van Niké in het Louvre staat daarom in de hal van de 
school.

Geen methodes
Geen schoolboeken voor Niekée-leerlingen, wel een draadloos 
verbonden laptop. Drummen: “Onze docenten werken niet 
meer met één methode, maar met drie. Uit elke methode halen 
ze bouwstenen, die ze ontwikkelen tot nieuwe content voor de 
laptops”, vertelt Drummen. “Zelf heb ik jarenlang lesgegeven 
met methodes. Maar dat verveelt kinderen en zelf raakte ik er 
ook gefrustreerd van. Ik hoop dat het onderwijs over tien jaar 
overal anders is. Wij maken hier een begin. In een gebouw als 
dit wordt als vanzelf anders gewerkt, ook door de meest tradi-
tionele leraren. Die zijn verbaasd hoe gemotiveerd ook de 
moeilijkste leerlingen hier aan de gang gaan”.
Het opmerkelijke gebouw van Niekée trekt de aandacht. Niet 
alleen stijgt het aantal aanmeldingen spectaculair, maar ook 
komen er sinds de opening in maart 2007 bijna wekelijks col-
lega’s uit het hele land op bezoek. Die kijken vooral verbaasd 
naar de in het atrium hangende ‘dozen’. Ze blijken voor allerlei 
doeleinden gebruikt te worden. Van vergaderkamer (helemaal 
van glas) tot stilteruimte (de ‘golden box’). 

Lucy Beker

Een gebouw als een avontuur
Niekée in Roermond

Wie het nieuwe schoolge-

bouw van Niekée in Roer-

mond binnenstapt, hapt 

even naar adem. Is dit een 

school? De bezoeker staat 

in een veelkleurig atrium 

met daarin hangende ‘do-

zen’, van glas, hout, beton 

of kunststof. Kluisjes of 

kapstokken: niet te zien. 

Schoolboeken evenmin. 

Hier hebben de scholie-

ren laptops. Dit is Niekée, 

‘de school die je vleugels 

geeft’, zoals de slogan 

luidt. 
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De buitengevel van Niekée is rondom 
voorzien van staalplaten in 27 kleuren. 

Met een draadloze laptop kun je overal werken, 
zoals hier in het atrium.

De ‘golden box’, de hangende ruimte die verpakt 
is in goudfolie, hier van binnen. Een loungeruimte.

Het veelkleurig atrium met hangende ‘dozen’ en een 
replica van de Nikè in het Parijse Louvre.

Ook kleur in de collegezaal.

Achter de lichtkoepels is de kantine ingericht.
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‘Dit geeft 
kinderen 
vleugels’ 

20 over onderwijs Meer foto’s op de website www.vosabb.nl (dossier huisvesting).


