
De Onderwijsvastgoed Dag 2018 biedt een interactief pro-
gramma met oplossingen voor nieuw en bestaand onderwijs-
vastgoed. Ervaringsdeskundigen beantwoorden de actuele 
vragen die spelen rondom het onderwijsvastgoed en bieden 
perspectief voor de toekomst. Welke ontwikkelingen spelen er? 
Welke verbindingen worden er met de samenleving gelegd? 
Hoe kan het onderwijsvastgoed mee met de bijna allesover-
heersende energietransitie?  

In het hoofdprogramma Atto Harsta (transitiestrateeg) en 
Caspar Boendermaker (BNG Bank) over de transitie naar het 
onderwijsvastgoed van morgen, schoolbestuurders over de 
verbinding met de omgeving en een bijdrage over een school 
zonder klaslokalen. En wij bespreken graag met u de Nationale 
Trendradar Onderwijsvastgoed. U krijgt een exemplaar.

Naast het hoofdprogramma heeft u keuze uit een achttal inte-
ressante break-out sessies. Ook is er voldoende gelegenheid 
uw collega's uit het onderwijsvastgoed te ontmoeten!

Uw investering per persoon:
€ 345,- excl. btw voor scholen en gemeenten en € 395,- excl. 
btw voor overige organisaties. Inbegrepen zijn koffie/thee, 
lunch en de netwerkborrel.

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer en op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Onderwijsvastgoed Dag 2018
Datum: dinsdag 25 september 2018
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Het onderwijsvastgoed van morgen

Inschrijven kan op www.onderwijsvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst

10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma

12.00 uur - Lunch

13.00 uur - Break-out sessies 1

13.50 uur - Break-out sessies 2

14.30 uur - Pauze

15.00 uur - Aanvang middagprogramma

16.30 uur - Netwerkborrel
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Programma Onderwijsvastgoed Dag

10.00 - 12.00 uur                                             ______________      ___________

• Transitie naar de volgende generatie onderwijsvastgoed - Hoe zorgen wij dat de 
Energie, Circulaire en Gezondheidstransitie bijdragen aan toekomstbestendige onderwijshuis-
vesting? door Atto Harsta – Transitiestrateeg de Bouwcampus / Aldus bouwinnovatie

• Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen - Onderwijs sterk in verbinding door Erwin 
Lutteke, rector/bestuurder Isendoorn College

• De schoolbestuurder als ondernemer - Slim met vastgoed door kansrijke verbindingen 
met de samenleving door Geert Looyschelder – directeur-bestuurder Stip Hilversum

13.00 - 13.40 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. De duurzaamste school van Nederland met GPR score 9,1 
Hoe een basisschool, verwarmd door een ijskelder, deze GPR score realiseerde 
Niels Peters – WillemsenU en Ronald van der Steen – Van der Heijden bouw en ontwikkeling

2. Energiebesparingskansen ontdekken met Overijsselse energiecoaches 
Maak kennis met dit ambitieuze project voor basisschoolgebouwen in Overijssel 
Judith Siebring – projectleider Duurzame Scholen Provincie Overijssel

3. Hoe ziet de virtuele leeromgeving eruit 
Gevolgen voor het vastgoed 
Jan Roggeveen – Country Lead Collaboration Cisco

4. Succesvol aanbesteden op dialoog  
Samen op zoek naar een passende ruimte voor de school 
Twan van de Vijfeijken – Beleidsmedewerker huisvesting OMO

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Eerste circulaire én energieneutraal onderwijsgebouw 
Met als extra uitdaging een zo kort mogelijke bouwtijd door slim ontwerpen en plannen 
Jaap van Bruggen – hoofd facilitair beleid ROC Friese Poort

2. Bij renovatie van gas los 
Ervaringen bij het gasloos maken van bestaand schoolgebouw 
Reinier Rom en Jaap Winder – Stichting CPOW / J.Winder Techniek

3. Van analyse naar realiteit 
Een aanpak voor onderwijshuisvesting van de toekomst 
Simone van den Brink en Frank Uijting – Managing partners abcnova

4. Bewust Investeren haalt 300 miljoen op om scholen te verduurzamen  
Hoe BNG Bank en Nationale Nederlanden investeren in opknappen verouderde scholen 
Gerben Dros en Bart Hoevers – Bewust Investeren

15.00 - 16.30 uur                                                   __________________________

• Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed - De leeromgeving, de maatschappelijke euro 
en duurzaamheid in beeld door Wim Fieggen – directeur / oprichter IVVD

• School zonder klaslokalen - Aansluiting huisvesting op de pedagogische visie STOER door 
John Vonk – directeur IKC de Toverberg

• Aan de slag met toekomstbestendige onderwijsgebouwen - Is het mogelijk om niet te 
verdwalen in de technische uitdagingen, de moeizame bekostiging en de vele aandachtspun-
ten richting toekomstbestendige schoolgebouwen? door Caspar Boendermaker – BNG Bank
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