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Naam architect Mecanoo architecten

Naam opdrachtgever Scholengroep Rijk van Nijmegen

Campus

Het bestaande schoolgebouw, uit 1955, naar ontwerp van 

C. Pouderoyen is getransformeerd tot een open, groene en 

uitnodigende scholencampus met twee zelfstandige middelbare 

scholen met gedeelde sportvoorzieningen. De toepassing van 

de repeterende verticale houten gevelbekleding verbindt de 

drie gebouwen, met een verschillende bouwgeschiedenis, tot 

een uniek ensemble.

Het Rijks

De inspirerende kracht van het door de jaren heen gegroeide 

gebouw zijn herkend, en heeft geleid tot het behoud en 

renovatie van vier van de gebouwvleugels. Een vier verdie-

pingen tellend atrium en auditorium zijn gecreëerd om de 

verschillende gebouwvleugels en verdiepingen met elkaar te 

verbinden en vormen de centrale ontmoetingsplek voor de 

leerlingen en docenten.

Met minimale interventies in de gebouwstructuur van het 

bestaande gebouw en de herschikking van onderwijsruimten, is 

daglicht geherintroduceerd, het praktijkonderwijs in de etalage 

gezet en worden beeldbepalende architectonische elementen, 

zoals de mozaïekvloer en wandkunst, kolomstructuur en het 

golvende ritme van de plafonds, door de zichtbaar gemaakte 

kwaaitaalvloeren, opnieuw benadrukt en gevierd.

Jorismavo

De Jorismavo is een nieuwbouw schoolgebouw met compacte 

opzet, aansluitend op het kleinschalige karakter van het onder-

wijssysteem. De onderwijsruimten zijn rondom een centrale 

kern van verspringende vides georganiseerd, die openheid en 

ontmoeting stimuleren, maar biedt daarnaast ook werkplekken 

voor samenwerken en concentratie.
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Waarom is dit project uitmuntend?

Het project blinkt uit in het evenwicht van archi-

tectuurhistorische waarde, (bouwkundige) 

interventie, beschikbaar projectbudget en 

integratie in de omgeving. Het voorheen gesloten, 

naar binnengekeerde en slechter functionerende 

gebouwencomplex is getransformeerd in een 

groene en toegankelijke campus, met de praktijk-

gerichte onderwijsprogramma’s met zorg zichtbaar 

gepositioneerd ter bevordering van de wederzijdse 

interactie met de buurt en de maatschappij.

Beide scholengebouwen krijgen veel waardering 

van de leerlingen en docenten, voor de speciale 

ruimten, daglichttoetreding en het gebruik.
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