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Het Kellebeek College is een MBO school voor 

opleidingen voor Zorg en Welzijn. De vervangende 

nieuwbouw omvat een onderwijsgebouw waarin de vier 

afdelingen samen gehuisvest zijn. Het Kellebeek College 

dient duidelijk herkenbaar te zijn als vooraanstaande 

onderwijsinstelling en provider van moderne 

zorgopleidingen. 

De nieuwbouw van het Kellebeek College is onderdeel 

van het masterplan Stadsoevers van West 8. Het gebouw 

heeft een prominente plek gekregen aan de Molenbeek. 

Dit leidde ook tot de meanderende vormentaal van het 

gebouwontwerp. 

Het gebouw bestaat uit vier verschillende volumes, het 

hoofdvolume, een open zesde verdieping en de getrapte 

daken tussen de tweede en derde verdieping. Binnen deze 

massa worden alle voorzieningen rondom de centrale 

ontmoetingsruimte gegroepeerd. De onderwijsruimten, 

in het bijzonder de praktijkruimten, de bibliotheek, de 

theaterruimte en de leerbedrijven zijn binnen de totale 

sculptuur afzonderlijk herkenbaar vanuit de centrale hal 

maar vormen samen wel één geheel. Dit resulteert in een 

gearticuleerd, eenduidige sculpturale massa. 

Met een open en transparante entree aan een 

buitenruimte is de centrale hal van het gebouw 

zichtbaar van buitenaf en wordt de school daardoor ook 

herkenbaar.  De centrale hal is een uitnodigende plek 

waar mensen kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten 

en informatie verkrijgen. Door het gebouw te voorzien 

van open plekken en vides wordt het contact tussen de 

gebruikers gestimuleerd. 

Naast het voldoen aan alle functionele eisen zijn de 

ruimtes van het Kellebeek College zo vormgegeven dat 

een stimulerende studie- en verblijfsomgeving teweeg 

wordt gebracht, waar de gebruikers zich thuis voelen. 

Het gebouw wordt gekenmerkt door de speelse 

horizontale raampartijen, welke deels gerelateerd zijn aan 

het interieur. De belijningen in de gevel zorgen ervoor 

dat het gebouw een dynamische indruk geeft. Ook de 

verschillende kleurvlakken dragen hieraan bij, maar zorgen 

er ook voor dat het gebouw één identiteit houdt vanuit 

verschillende perspectieven. De daktuin is een prominent 

element van het gebouw, wat dient als een verlenging 

van het landschap op de begane grond. De tuin biedt 

zowel uitzicht als beschutting en is ingericht op diverse 

activiteiten voor alle gebruikers.  Het gebouw is niet 

alleen duurzaam op het gebied van techniek, het scoort 

een 9 in de GPR berekening, maar tevens duurzaam in zijn 

esthetiek. Het gebouw biedt zorg, verleend zorg en laat 

studenten de zorg leren. 
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Kellebeek College, 
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Plattegrond 
eerste verdieping 
 
1. Centrale hal
2. Kantine
3. Dagbesteding
4. Praktijklokalen
5. Kinderdagverblijf

Kellebeek College, 
Roosendaal 
Plattegrond 
eerste verdieping 
 
1. Stichting Dag- en 
Woonvoorzieningen
2. Leerwerkbedrijf
3. Reproruimte
4. Praktijklokalen
5. Theater zaal
6. OLC
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Kellebeek College, 
Roosendaal 
Plattegrond 
eerste verdieping 
 
1. Administratie
2. Lokalen
3. Daktuin
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Locatie 
Oostelijke Havendijk 1, Roosendaal
Aard project 
Combinatiegebouw, ROC Kellebeek College 
(Zorg en Welzijn), commerciële ruimten voor zorg 
en welzijn.
Opdrachtgever 
ROC West Brabant
Architect 
Jeanne Dekkers Architectuur
Omvang 
14.170 m² bruto vloeroppervlak
Duur opdracht 
2008 – 2014
Projectmanagement 
AT Osborne, Baarn
Constructies 
Pieters Bouwtechniek BV, Delft
Installaties 
Nelissen Ingenieursbureau BV, Eindhoven
Stedenbouw 
West 8 Urban Design & Landscape Architecture BV
Aannemer
Slokker Bouw, Breda
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