
...duurzame kennis

Opleidingen & trainingen

Investering
€ 595,= excl. BTW en inclusief studiemateriaal, 
koffie/thee, lunch en netwerkborrel. 

Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze  
workshop en krijg ieder 10% korting.

Docent

Datum
3 oktober 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
3812 PA Amersfoort

Deze locatie is goed met de auto en 
het openbaar vervoer te bereiken.

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

Inzicht in exploitatiekosten belangrijker dan ooit!

Onderwijshuisvesting is een actueel thema. Reductie 
van exploitatie- en onderhoudskosten, verduurzamen, 
energiebesparing of een ingrijpende renovatie zijn 
onderwerpen waar onderwijsinstellingen invulling aan 
dienen te geven. Inzicht in de exploitatiekosten van uw 
onderwijsgebouw is daarbij essentieel. 

Om de exploitatie en de financiële sturing van school-
gebouwen te optimaliseren is het belangrijk dat u 
inzicht heeft in de opbouw van de exploitatiekosten en 
dat u weet hoe u aan de hand van kengetallen (exploi-
tatiewijzer) en een juiste meerjaren onderhoudsplan-
ning (MJOP) op het budget van het onderhoud kunt 
sturen. 

Resultaat
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in alle gegevens 
die nodig zijn om de exploitatiekosten van schoolge-
bouwen beter te kunnen inschatten. U krijgt inzicht in 
de investeringscyclus en de impact die dit heeft op 
onderwijs gebouwen. Het verduurzamen en gezond 
maken van schoolgebouwen en energie beperkende 
maatregelen toepassen komt steeds vaker voor en 
heeft invloed op de exploitatie. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe u 
hierop kunt sturen. 

Tijdens de cursus wordt 
gebruik gemaakt van 
de nieuwe Vastgoed 
Taxatiewijzer Exploitatiekosten 
Schoolgebouwen. Op basis 
van de categorie en het 
type schoolgebouw kun-
nen de exploitatiekos-
ten worden opgesplitst in 
bouwkundig, installaties en 
beschouwingsperiode.

Voor wie?
Deze workshop is bij uitstek 
geschikt voor bestuurders, 
vastgoedmanagers, faci-
lity managers, technisch 
managers, taxateurs en 
financiers van scholen en 
onderwijsgebouwen.
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