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In een praktijkschool is het onderwijs sterk op 
de individuel leerling gericht. Voor deze doel-
groep is een kleinschalige en veilige omge-
ving van groot belang. Voor de Accent-
Praktijkschool in Hoogvliet heeft VMX in die 
gedachte een uitbreidingsplan ontworpen. 
De eerste fase in deze meerjaren ontwikkeling 
is een compact tweelaags gebouw met daarin 
alle praktijkruimtes (zoals techniekwerkplaats, 
schoonheidssalon, winkel). Om in het onderwijs 
zoveel mogelijk de praktijk te benaderen wor-
den deze ruimtes ingericht als werkruimtes en 
niet als neutrale onderwijsruimtes. Ook in de 
gevel wordt dit zichtbaar door de grote winkel-
puien aan de straatzijde en de hoge bedrijsfdeu-
ren die grenzen aan de buitenwerkplaats (voor 
bouwactiviteiten).
Op de verdieping zijn kantoren, personeels- en 
creatieve werkruimtes gesitueerd. Hier komt 
het licht voornamelijk door het dak binnen. 
Deze met aluminium afgewerkte verdieping 
is als een kroon op de glazen begane grond 
geplaatst.

Het gebouw legt met zijn transparente begane 
grond nadrukkelijk de relatie met de omgeving, 
maakt het door de grote garage porten tot een 
openlucht school en plaatst de leerlingen als 
het ware al tijdens de opleiding midden in de 
maatschappij. 
Daarnaast draagt vooral de glanzende, kroon-
vormige verdieping op het gebouw bij aan de 
opwaardering van het imago van praktijkonder-
wijs en verhoogt daarmee weer de eigenwaar-
de van de leerlingen. 
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Bureauhistorie. Het bureau is opgericht na het 
winnen van de Europan 3 in Den Bosch in 
1994. Sinds deze prijsvraag is er aan uiteen-
lopende projecten gewerkt. De projecten vari-
eren van het ontwerp van een woningbouw-
complex tot het ontwerp voor een tijdelijke fiet-
senstalling; van een nieuwe VIP Terminal tot 
het ontwerp van een niewe hoofdkantoor voor 
Rijkswaterstaat.

Bureaustructuur. VMX Architects heeft twee 
partners: Don Murphy en Leon Teunissen. 
Murphy behoort tot de eerste lichting afgestu-
deerden van het Berlage Instituut. Hij is verant-
woordelijk voor de architecto nische positie van 
het bureau. Teunissen is afge studeerd aan de 
TU Delft in Architectuur én Bouw management. 
Hij is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de projecten en het bureau als geheel. De 
omvang van het bureau wordt bewust beperkt 
tot ongeveer 15 vaste medewerkers en enkele 
stagiairs. Hierdoor kunnen de partners persoon-
lijk aan alle projecten optimaal aandacht beste-
den. De medewerkers van het bureau komen 
voor een deel uit Nederland en een deel uit het 
buitenland. Het verschil in cultuur, opleiding en 
technische ervaring wordt ingezet om de tradi-
ties van de Nederlandse bouwpraktijk kritisch 
te onderzoeken. Naast een secretaresse zijn alle 
mede werkers bouwkundige of architect met 
een HBO of WO opleiding.

Projectorganisatie. Binnen VMX Architects is 
een team samengebracht dat het gehele ont-
werpproces beheerst. Het uitbesteden van de 
zogenaamde standaard architectenwerkzaam-
heden vindt daardoor niet plaats. In principe 
wordt het volledige ontwerpwerk door het 
bureau zelf uitgevoerd. Dat deze aanpak 
succesvol is, spreekt onder meer uit de gereali-
seerde projecten.
Projecten worden binnen het bureau door een 
projectteam uitgevoerd. Elk team bestaat naast 
Don Murphy (architect) en Leon Teunissen (pro-
jectleider) uit minimaal twee full time medewer-
kers. Ten minste één van hen is ervaren (min. 5 
jaar) in ontwerp en uitvoering. 
Vanaf het begin van elk project werkt VMX 
intensief samen met externe adviseurs. Daarom 
wordt het bureau graag betrokken bij de keuze 
voor die adviseurs. Het streven van VMX is om 
in elk project te komen tot architectonisch ver-
nieuwende oplossingen die echter ook beant-
woorden aan de eisen van alle betrokken. 

VMX Profiel VMX Profile
Office History. The office was established after 
winning Europan 3, Den Bosch, 1994. Various 
projects have been worked on since that time. 
These projects vary from the design of a hous-
ing complex to the design of a temporary 
bicycle storage, and from a new V.I.P Airport 
Terminal to the design of large, complex 
public buildings, hospitals, offices and schools. 

Office Structure. VMX Architects con-
sists of two partners: Don Murphy and Leon 
Teunissen. Don Murphy was one of the first 
graduates of the Berlage Institute. He is respon-
sible for the architectural position of the office. 
Leon Teunissen graduated at TU Delft in both 
Architecture and Building Management. He is 
responsible for the management of projects 
and the office as a whole. At this moment 
the office is consciously limited to 15 employ-
ees and a number of trainees. This enables the 
partners to give optimum attention to all 
projects. Employees of the office are both 
Dutch and non-Dutch. The differences in cul-
ture, education and technical experience is 
used to question and research Dutch building 
traditions. Apart from the secretary, all employ-
ees are highly trained architects. The occasion-
al technician is also employed. 

Project Organisation. VMX have formed a team 
that can handle the complete design process 
unlike many architectural practices. The sub-
commissioning of so called standard archi-
tectural jobs does not take place. In principal 
the entire design and drawing work is execut-
ed by the office itself. This approach can be 
recognised as effective in the realised projects 
of VMX. Projects are executed by a special-
ly created team within the office. Next to Don 
Murphy and Leon Teunissen each team con-
sists of at least two full time employees, at 
least one of which is experienced in design and 
execution at all levels. From the start of each 
project VMX works intensively with external 
advisors. The goal of VMX is to find new archi-
tectural solutions while also meeting the wish-
es of all parties involved.



per telefoon / by phone
+31.(0)20.6761211

per fax / by fax
+31.(0)20.6792455

per post / by mail
stadionplein 22, 1076 CM, Amsterdam

per e-mail / by e-mail
info@vmxarchitects.nl

per internet / by internet
www.vmxarchitects.nl

how to get there:

per openbaar vervoer: Metrostation 
Amstelveenseweg ligt op loopafstand van het 
bureau. Aangekomen op dit station volgt u de 
Amstelveenseweg de stad in.
Na ongeveer 5 minuten lopen bereikt u het 
stadionplein.
Een andere mogelijkheid biedt tramlijn 24 die u 
vanaf Amsterdam CS in 31 minuten naar het 
stadionplein brengt.

per auto: Het bureau is te bereiken vanaf 
ringweg A10 Zuid. Neem afslag Amsterdam 
zuid / Amstelveen (S108). Ga onderaan de 
afslag rechtsaf richting centrum. Na 600 meter 
bereikt u het stadionplein. Parkeergelegenheid 
voor bezoekers van VMX bevindt zich achter 
het gebouw.

by public transport: Metro station 
Amstelveenseweg is within walking dis-
tance of the office. From this station follow 
Amstelveenseweg in the direction of the city 
centre. After a 5 minutes walk you will reach 
Stadionplein.
It is also possible to take tram line 24. It will 
bring you from Amsterdam Central Station to 
Stadionplein in 31 minutes. 

by car: The office can be reached from A10 
Zuid. Take exit Amsterdam zuid /Amstelveen 
(S108). Turn right at the end of the exit, direc-
tion city centre. After 600 meters you will 
reach Stadionplein. You will find the VMX 
parking facility at the back of the office.
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