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ONDERWIJS  Graafschap College Doetinchem
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Architectenbureau cepezed ontwierp voor het Graafschap College een nieuwe vestiging 

waar studenten en docenten van zowel Sport & Bewegen als Veiligheid & Vakmanschap 

zich thuis voelen.

Twee werelden 
onder één dak

In oktober dit jaar opende het Graafschap College in 
Doetinchem zijn nieuwe vestiging voor ruim 700 leerlingen. 
Schoolgebouw en interieur zijn gerealiseerd door architecten-
bureau cepezed en cepezedinterieur, die erin zijn geslaagd om 
de identiteit van beide opleidingen de ruimte te geven. “Een 
belangrijke wens van het Graafschap College was, dat de school 

de identiteit van de twee opleidingen zou weerspiegelen” 
vertelt interieurarchitecte Tamara van der Valk–van Spronsen. 
“De opleiding Sport & Bewegen is wat individualistischer van 
karakter en kenmerkt zich door veel dynamiek, de studenten 
lopen in kleurrijke sportkleding. De opleiding Veiligheid & 
Vakmanschap is een vooropleiding voor Defensie, de studenten 
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Opdrachtgever Graafschap College

Architect architectenbureau cepezed; projectteam: Ronald Schleurholts, 

Jan Houtekamer, Koen van Tienen, Teun Kruip, Ruud van Ginneken, 

Tibo Hoek

Interieurarchitect cepezedinterieur; projectteam: Det van Oers, Tamara 

van der Valk–van Spronsen, Leo Krommenhoek

Interieurbouwer Tritop

Losse inrichting Eromes

Vloer rubber Noraplan

Vloer kopshout Finesse parketvloeren

Systeemwanden Vitriwand

Gevels Metadecor, Polybouw, Benjamin Prefab, Stameta

Adviseur constructies Aveco de Bondt

Adviseur installaties E&W Pola Installatietechniek

Adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid Aveco de 

Bondt

Realisatie staalconstructie Klein Poelhuis Konstruktie

Installateur Pola Installatietechniek

Realisatie KlaassenGroep

TEKST Eva Vroom
FOTOGRAFIE Lucas van der Wee
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dragen een uniform en krijgen les van onder andere militairen. 
De nadruk ligt hier meer op orde en regelmaat. Het was voor 
ons een uitdaging om in één gebouw recht te doen aan deze 
twee opleidingen, zonder dat één ervan teveel op de voorgrond 
zou treden. We hebben daarom in vormgeving en materialisatie 
aangesloten bij de identiteit van de beide opleidingen – kleur-
rijk en dynamisch enerzijds, stoer en robuust anderzijds.” 

Paviljoen
Het nieuwe schoolgebouw staat in Sportpark Zuid. Een 
ideale plek voor deze opleidingen, omdat ze de sportvelden 
en voorzieningen zoals een topsporthal kunnen gebruiken. 
Het Graafschap College is één van de eerste gasloze scholen 
in Nederland. De gevels van het schoolgebouw zijn horizon-
taal geleed, met afwisselend stroken glas en zwarte aluminium 
panelen. Alle gevels, behalve die aan de noordkant, hebben een 

FOTO LINKS
Het hart van 
het gebouw 
is het grote, 
centrale atrium 
waarvan de 
vloer trapsgewijs 
oploopt.

FOTO BOVEN
Architecten-
bureau cepezed 
maakte van het 
gebouw een 
paviljoen in 
het groen. De 
vormgeving van 
de ‘tweede huid’ 
van cortenstaal 
verwijst naar 
de  omringende 
eiken.

FOTO ONDER
Dankzij de vele 
verschillende 
zitmogelijk-
heden doet het 
atrium dienst als 
ontmoetingsp-
laats en kantine 
voor leerlingen.

tweede huid van cortenstaal gekregen. De vormgeving hiervan 
verwijst naar de eiken die rond de school staan. Het cortenstaal, 
dat ook dient als zonwering, is geperforeerd zodat je van bin-
nen nog zicht op buiten hebt.
cepezed gaf het gebouw het aanzicht van een paviljoen in het 
groen, door de school een halve verdieping op te tillen en op 
een basement te plaatsen. Zo kun je vanaf de begane grond 
over het parkeerterrein heen kijken. Om het hoogteverschil 
langs dit parkeerterrein te overbruggen, is er een langgerekte, 
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landschappelijke trap aangelegd waarin ook een hellingbaan is 
opgenomen. Het basement loopt aan de oostelijke kopgevel 
door in een verhoogd schoolplein met de entree. De school is 
voor de helft onderkelderd met een souterrain, dat ruimte biedt 
aan een natuurlijk geventileerde fietsenstalling, kleedkamers 
en lockers. Op de begane grond vinden we speciale functies 
als de keuken, de docentenkamer en een aantal spreekkamers. 
Hier zijn, met een eigen ingang, ook twee externe huurders 
ondergebracht.
Het hart van het gebouw is het grote, centrale atrium waarvan 
de vloer trapsgewijs oploopt. Dankzij de vele verschillende zit-
mogelijkheden doet het atrium dienst als ontmoetingsplaats en 
kantine voor leerlingen. Daglicht dringt tot diep in de school 

door dankzij grote lichtstraten in het dak van het atrium. Op 
elke verdieping is het atrium omgeven door een omloop met 
een balustrade van roestvrijstaal gaas dat verwijst naar een 
voetbalnet. Via deze omlopen kom je in de klaslokalen, die aan 
de buitengevels liggen.

Outdooruitstraling
De binnenruimte is ontworpen door cepezedinterieur. De 
identiteit van beide opleidingen is herkenbaar in de look & feel 
van het gebouw en komt tot uitdrukking in een harmonieuze 
combinatie van materialen, texturen en grafische elementen. 
Van der Valk: “We hebben van buiten naar binnen ontworpen, 
met robuuste materialen die een outdooruitstraling hebben. 
Als basis is gekozen voor een neutraal kleurenpalet van wit-, 
grijs- en zwarttinten. Voor een goede oriëntatie hebben we 
op de verdiepingen met verschillende accentkleuren gewerkt. 
Voor de begane grond is dit felblauw, op de eerste verdieping 
neongeel en op de tweede verdieping oranje.” Gerelateerd aan 
Veiligheid & Vakmanschap is met stoere materialen een solide 
basis geschapen. Van der Valk: “We hebben de cascadetrap in het 
atrium bekleed met kopshout, en voor de omliggende vloeren 
een bijna zwart rubber van Noraplan gekozen, als verwijzing 
naar de rubberen zolen van legerkistjes en omdat je er weinig 
op ziet. Een groot deel van de losse inrichting in het atrium 
heeft dezelfde kleur gekregen als deze rubbervloer, waardoor 
een neutrale basis ontstaat die onderling uitwisselbaar is. Voor 
de balie bij de entree hebben we stoer rvs gebruikt. Erachter 
zie je een mooie fotoprint met sportende studenten tegen 
een achtergrond van bomen. Accenten zijn aangebracht met 
bijvoorbeeld prints en meubelstofferingen in neonkleuren, die 
weer meer reflecterend en opvallend zijn.”

FOTO BOVEN
De entreebalie is gemaakt van stoer rvs, erachter een fotoprint 
van sportende studenten tegen een achtergrond van bomen.

FOTO MIDDEN
Voor een goede oriëntatie zijn op de verdiepingen accent-
kleuren toegepast, zoals oranje op de tweede verdieping.

FOTO RECHTSONDER
Verantwoordelijk voor de signing in het gebouw was cepezed-
interieur. De maatwerkstudienisjes kregen een bekleding in 
neonkleuren.
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FOTO BOVEN
Het gebouw kreeg een extra laag van betekenis, dankzij de 
teksten en citaten die studenten en docenten zelf hebben 
aangedragen. 

FOTO MIDDEN
De verlichting is strak geïntegreerd in het casco. Ook de 
 lockers en postvakjes zijn voorzien van een print.

ONDER
Doorsnede van het interieur.

Teksten en citaten
De verlichting is strak geïntegreerd in het casco, zoals gebrui-
kelijk bij cepezed. In het interieur is veel maatwerk toegepast, 
onder andere de entreebalie en de studienisjes. In het maat-
werkpodium werd de afvalscheiding weggewerkt in speciale 
nisjes met aluminium deuren. Cepezedinterieur heeft ook de 

volledige signing voor het gebouw ontworpen, van lokaalnum-
mering tot en met de pictogrammen op de (genderneutrale) 
toiletten. Van der Valk: “We hebben alle grafieken meegenomen, 
erg leuk want dat gebeurt niet zo vaak bij scholen. In de open 
leercentra is per opleiding een fotowand aangebracht, zo zie je 
bij Veiligheid & Vakmanschap een foto van militairen in actie 
met op de achtergrond tanks.” Achter de opvallende teksten en 
citaten die door het hele gebouw te vinden zijn, schuilt een 
verhaal: “Omdat de opleidingen voor het eerst samen in één 
gebouw zouden komen, hebben we met beide opleidingen 
gebruikersgesprekken gehouden. Daarbij zagen we bepaalde 
teksten hangen, waarvan sommige in het Latijn. We heb-
ben gevraagd, welke teksten het meest inspirerend waren; die 
teksten zijn in verschillende vormen gebruikt in het gebouw. 
Bij de entree hangt bijvoorbeeld artikel 1 uit de grondwet, een 
belangrijke tekst voor beide opleidingen. De teksten geven een 
extra laag van betekenis aan het gebouw, omdat de studenten 
en docenten ze zelf hebben aangedragen.”
Het nieuwe gebouw heeft gezorgd voor synergie tussen de 
beide opleidingen, die voor de verhuizing nog twijfelden of 
hun verschillende karakters wel bij elkaar zouden passen. “De 
opleidingen zijn heel blij met hun nieuwe onderkomen. Het 
scheelt, dat we al vanaf het begin bij het traject betrokken zijn 
geweest en veel met de gebruikers hebben overlegd. Ze vinden 
dat het een licht maar ook intiem schoolgebouw is geworden. 
Tijdens de officiële opening twee weken geleden zag ik alleen 
maar blije gezichten. Missie geslaagd, finish bereikt!”

www.cepezed.nl

www.cepezedinterieur.nl
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