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mijn plEk

EEN ZEE VAN LICHT

De waardering voor de lessen wordt door de 
leerlingen niet altijd even duidelijk getoond.
Al heb ik complimenten wel leren ‘lezen’. Als 
een leerling bedankt voor de les ben ik heel 
tevreden, maar ook als hij moet lachen of een 
mondhoek optrekt. Of vanuit een onderuit 
gezakte positie ineens actief gaat zitten. Merk 
ik de betrokkenheid of interesse, dan wordt het 
een mooie les. Tegelijk vind ik het ook een pittig 
vak. Maar de balans valt goed uit en ik ga met 
plezier naar mijn werk.’

‘Ik ben ook veel te vinden op het ‘Binasplein’, 
een dynamische ruimte die heel licht is. Leerlingen 
kunnen hier zelfstandig in de les of aan hun pro-
fielwerkstuk werken. Er zijn vier grote labinstal-
laties voor de binas-vakken met een wasbak, 
gasaansluiting en elektriciteit dus we kunnen 
er ook practica doen.’ 

‘De personeelskamer vind ik ook een prettige 
plek. Leuk detail: hier hangen lampjes die ik ooit 
met mijn medeontwerper heb ontworpen. Toen 
we tijdens de bespreking voor de nieuwbouw 
spraken over de kleuren en lampjes die we wilden 
gebruiken, bracht ik die lampjes in. De rector 
was meteen enthousiast. Ze zijn gemaakt van 
eetborden en hangen in een wolk bij elkaar. 
Binnenkort gaan ze in productie. Hier komen 
mijn twee werelden, het creatieve en het 
exacte, mooi bij elkaar.’Meer weten?
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Het Revius Lyceum is een open christelijke 
school voor voortgezet onderwijs voor mavo, 
havo, (tweetalig) vwo en gymnasium. Het 
lyceum kreeg in 2017 een nieuw onderkomen 
waarbij duurzaamheid en energiezuinige maat-
regelen speerpunten waren. HEVO verzorgde 
onder meer het projectmanagement van start tot 
en met oplevering en de selectie van architect en 
adviseurs. Het project is volledig in BIM*  
uitgewerkt. De nieuwbouw biedt ruimte aan 
circa 1.250 leerlingen.

Johan: ‘Aansprekend vind ik de lichtheid van het 
gebouw. Er is veel glas gebruikt, zowel aan de 
buitenkant als aan de gangzijde. Daar waren op 
voorhand wel wat bedenkingen bij, maar het 
heeft goed uitgepakt. Het zorgt voor contact met 
de rest van de school en het blijkt nauwelijks 
afleiding te geven. Het nieuwe gebouw is compact 
en het heeft drie lagen. Vanaf de entree gaat een 
centrale trap omhoog, met daarboven een groot 
daklicht dat de hele trap verlicht. Een zee van 
licht, echt mooi gedaan.’

‘Ik heb veel plezier in het lesgeven. Ik probeer 
alledaagse natuurkundige onderwerpen te ver-
binden met de les. Het leukste vind ik het als het 
contact met leerlingen en de vakinhoud in elkaar 
overvloeien: na een gesprekje dat niks met de 
les te maken heeft de stof weer oppakken. 
Hoe opener een groep is, hoe meer er ontstaat.

BIM staat voor: Bouw Informatie Modellering. Binnen een 

bouwproces werken veel verschillende partijen virtueel 

samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat.

*

Johan Klijn is docent natuurkunde aan het Revius Lyceum in Doorn.  
Voor zijn opleiding tot natuurkundedocent studeerde hij aan de Design 
Academy en werkte hij onder meer als theatervormgever. Om zijn  
exacte kant verder te ontwikkelen besloot hij weer te gaan studeren: 
natuurkunde. Sinds 5 jaar werkt hij bij het Revius.

Als een leerling bedankt voor de les 
ben ik heel tevreden, maar ook als 
hij moet lachen of een mondhoek 
optrekt.


