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Comenius  
Beroeps-
onderwijs
(vmbo basis/kader)

 - Vakcollege Mens & Dienstverlenen
 - Vakcollege Techniek
 - Veelzijdig Vakkundig

FEITEN EN CIJFERS 
Capaciteit: 700 leerlingen
Team: 80 docenten en onderwijsondersteuners
Aantal verdiepingen: 2 
Aantal theorielokalen: 20 

EN VERDER
 - 700 m2 techniekruimte op de begane grond, met een afgescherm-

de ruimte voor houtbewerking, en goed uitgeruste werkplekken 
voor installeren, lassen, elektro en metaalbewerking

 - de afdeling Mens & Dienstverlenen op de 2e verdieping, met 
16 aanrechten, een instellingskeuken, een restaurantgedeelte, 
stoelen voor haar- en gezichtsverzorging en ruimten voor 
overige verzorging en dienstverlening

 - 2 lokalen voor talent & ontwikkeling op de 1e verdieping, 
een belangrijk vak binnen de opleiding Veelzijdig Vakkundig

 - 1 lokaal voor beeldende vorming op de 1e verdieping
 - 2 grote en 2 kleine leerpleinen, voor leerlingen die zelfstandig 

(groeps)opdrachten kunnen uitvoeren
 - een eigen bijzondere stilteruimte, receptie, aula, en eigen  kluisjes. 

VEILIG EN EIGEN
Voor veiligheid en direct contact met docenten en  onderwijs-
ondersteuners zorgen:
 - thuislokalen voor brugklassers waar ze een groot deel van hun 

lessen bij de mentor volgen
 - kamers van de schoolleiding op elke verdieping
 - docentenwerkkamers met zicht op het leerplein aan het eind van 

de gangen op de twee verdiepingen
 - de receptie en werkruimte voor de conciërge dichtbij de entree
 - de personeelskamer die grenst aan de aula
 - zichtbaarheid: ramen in de deuren van de lokalen. 



Dankzij de nieuwbouw bestaat ons college in Capelle straks uit  
drie herkenbare scholen: 
 - het Comenius Lyceum (tto, atheneum en havo)
 - de Comenius Mavo (mavo en pre-havo)
 - het Comenius Beroepsonderwijs (vmbo basis/kader) 

• Vakcollege Mens & Dienstverlenen
• Vakcollege Techniek
•  Veelzijdig Vakkundig, een veelzijdige vmbo-opleiding  

met beroepenoriëntatie waarmee je alle kanten op kunt.

TWEE NIEUWE GEBOUWEN
Aan de Lijstersingel zijn twee nieuwe ’scholen’ gerealiseerd;  
voor de Comenius Mavo en voor het Comenius Beroepsonderwijs.
Het Comenius Lyceum is daar al gevestigd. Door deze nieuwbouw 
komt al ons onderwijs in Capelle op één duidelijke plek.

Drie aparte gebouwen, en toch horen ze zichtbaar bij elkaar:  
het grootste gebouw – voor het Comenius Beroepsonderwijs –  
is opgetrokken in oranje baksteen, het kleinste gebouw – voor de 
Comenius Mavo – in oranje-gele baksteen, en de gevel van  
het Comenius Lyceum is herkenbaar aan de gele baksteen.
Ze zijn verbonden door een lesbrug, die óp de twee nieuwe 
gebouwen ligt. Dankzij deze lesbrug kunnen leerlingen eenvoudig 
gebruikmaken van de faciliteiten in al onze Capelse gebouwen.
Bovendien zijn de lesruimten daardoor flexibel in te zetten.

KENMERKEN VOOR BEIDE NIEUWE GEBOUWEN
De nieuwe gebouwen voor de Comenius Mavo en het Comenius 
Beroepsonderwijs zijn mooi, licht, ruim en open. Ze bieden de 
leerlingen een veilige, kleinschalige en prettige leeromgeving, 
waar korte lijnen bestaan met docenten en onderwijsonder-
steuners. Vanaf iedere plek binnen elk gebouw hebben leerlingen 
uitzicht op de groene natuur buiten. Brede trappen en gangen 
zorgen voor veel daglicht en bewegingsruimte voor de leerlingen. 
De leerlingen kunnen overal vrij gebruikmaken van ons draadloos 
netwerk (WiFi).
Het aanbod van de kantines is zo gezond mogelijk, en de pleinen 
blijven in principe rookvrij. Er zal sprake zijn van functioneel 
cameratoezicht.  
Meer informatie over de gebouwen vindt u links en rechts.

DUURZAAM 
De nieuwbouw is duurzaam: de materialen kunnen gerecycled 
worden. De installaties zijn energiezuinig en slim. De nieuwe 
gebouwen voldoen dankzij onze extra investeringen aan de 
normen voor ‘Frisse scholen’.

MEUBILAIR MET CHIQUE UITSTRALING
Het nieuwe meubilair oogt chique. De kleuren en materialen  
zijn fris, rustgevend en eigentijds. Ook de kleuren van de deuren 
en vloeren zijn speciaal gekozen bij de kleur van het gebouw;  
ze verschillen per etage. De leerlingen van de leerlingenraad 
hebben meegedacht over de keuze van de kleuren en het 
leerlingmeubilair.

KUNST IN EN OM DE GEBOUWEN
De aula’s zijn voorzien van kleurrijke muurschilderingen, 
gemaakt door twee docenten beeldende vorming. 
Twee kunstwerken zijn in het verleden speciaal voor ons 
gemaakt. Ze hebben met onderwijs te maken en kregen daarom 
een opvallende plaats op het schoolplein.
 - aan de kant van de Lijstersingel: 

‘Ontplooiing’ van de kunstenaar, tevens oud-docent 
R.M. Teeuwen

 - aan de kant van de Rubenssingel: 
‘Groeiplastiek’ van de kunstenaar Frans van der Veld.
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Comenius Mavo 
 - Mavo
 - Prehavo

FEITEN EN CIJFERS 
Capaciteit: 250 leerlingen
Team: 25 docenten en onderwijsondersteuners
Aantal verdiepingen: 2 
Aantal theorielokalen: 10 

EN VERDER
 - voor de pre-havo klassen eigen thuislokalen in de lesbrug
 - voor lessen natuurkunde, techniek en muziek maken de 

 leerlingen gebruik van de vaklokalen van het Comenius Lyceum
 - een eigen bijzondere stilteruimte, receptie, aula, en eigen  kluisjes. 

VEILIG EN EIGEN
Voor veiligheid en direct contact met docenten en  onderwijs-
ondersteuners zorgen:
 - de aanwezigheid van eigen schoolleiding in het gebouw
 - een docentenwerkkamer op de eerste  verdieping
 - de receptie en werkruimte voor de conciërge dichtbij de entree
 - zichtbaarheid: ramen in de deuren van de lokalen.

DE ALGEMENE DIRECTIE
Op de begane grond is een sfeervolle vleugel ingericht voor de 
rector en het directiesecretariaat van ons college. Ook is er een 
vergaderruimte gesitueerd. 



COMENIUS COLLEGE 
Algemene directie 
Postbus 797
2900 AT Capelle aan den IJssel
t (010) 459 59 70
e secretariaat@comenius.nl
www.comenius.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Weetjes
Totaal nieuw vloeroppervlak
10.000 m2

Kosten
15 miljoen 
Verdeling: 
 - gemeente Capelle: 13,7 miljoen
 - Comenius College: 1,3 miljoen

 
Gebruikt voor de nieuwbouw
 - 834 kuub beton
 - 435 ton staal 
 - 12.600 m2 glasvezelbehang
 - 450 kilo behanglijm
 - 110 liter kozijnlak
 - 13 km bekabeling

VERHUIZING 
Tijdens de kerstvakantie vindt de 
 verhuizing plaats naar de nieuwe 
 gebouwen aan de Lijstersingel.  
De leerlingen zullen hiervan zo min 
mogelijk merken.  

OFFICIËLE OPENING
De officiële opening van de nieuwbouw is 
gepland op vrijdag 23 januari 2015. 

OPFRISBEURT VOOR COMENIUS LYCEUM
Het bestaande gebouw van het Comenius 
Lyceum wordt opgefrist en er komen 
moderne voorzieningen, waaronder een 
volledig draadloos netwerk.

EEN KIJKJE NEMEN
Benieuwd naar de (nieuwe) onderwijs-
gebouwen van Comenius in Capelle?  
Grijp dan de kans om rond te kijken tijdens 
het Open Huis op woensdag 28 januari 2015. 


