
Datum: woensdag 25 september 2019 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Actuele thema’s en oplossingen

Onderwijsvastgoed Dag 2019

25
sep

Laat u inspireren, ontdek kansen en creatieve  
oplossingen voor nieuw en bestaand vastgoed in het 
onderwijs. Speel in op de ontwikkelingen op het gebied 
van de energietransitie en leer wat de ontwikkelingen 
in het onderwijsvastgoed voor uw organisatie kunnen 
betekenen.

Het klimaatakkoord daagt met de routekaart onderwijs-
instellingen uit om nu stappen te zetten. Het gaat om 
de versnelling van de energietransitie door een forse 
opschaling. Verschillende aspecten worden besproken 
in zowel het plenaire als het break-out programma.

Maar er is meer. Hiernaast vindt u het programma van 
het plenaire onderdeel van deze dag.

Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma  
verder persoonlijk invullen door twee van de acht  
aangeboden verdiepende break-out sessies over  
actuele onderwerpen te volgen, zie achterkant flyer.

Voor wie: Voor toezichthouders/schoolbesturen, direc-
tie en staf van schoolorganisaties, verantwoordelijken 
bij gemeenten voor scholen en anderen die zich in het 
dagelijks werk bezighouden met onderwijsvastgoed.

Uw deelname: € 395,= excl. btw voor scholen en ge-
meenten en € 425,= excl. btw voor overige organisaties. 
Lunch, koffie, thee en netwerkborrel zijn inbegrepen.

Ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!

                                Hoofdprogramma

Routekaart PO, SO en VO 
Onderwijsvastgoed in relatie tot de 
energietransitie 
Gerhard Jacobs – partner HEVO

Total Cost of Ownership en energietransitie 
Ervaringen uit de praktijk
Wichert Eikelenboom – lid CvB Voila

Krimp is (bijna) overal 
Big data geeft inzicht waar dit het meest knelt
Marten Middendorp – partner Republiq

Campus Lelystad 
Het organiseren van kleinschaligheid 
Rinske Wikkerink - projectarchitect/associate 
partner Kraaijvanger

Optimale besteding van huisvestingsmiddelen 
Gemeenten en schoolbesturen worden partners 
Max Hoefeijzers - medeverantwoordelijk voor  
de doordecentralisatie PO en VO in Breda

Werkplekbeleving
Onorthodoxe aanpak van werkdruk 
Wim Pullen - directeur Center for People and 
Buildings

Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed 2019 
Inzicht in de relevante trends
Wim Fieggen - partner IVVD



Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Dagvoorzitter Sibo Arbeek, 
hoofdredacteur Schooldomein

Sidekick Caspar Boendermaker, 
specialist duurzaamheid BNG Bank

Programma Onderwijsvastgoed Dag 2019

13.00 - 13.40 uur                               Break-out sessies 1

1  Huren als een eigenaar   
Ervaringen met duurzame huisvesting o.b.v. 
TCO benadering door Donald van der Veen, 
Stichting Maatschappelijk Vastgoed en 
bestuurder onderwijsinstelling (volgt nog)

2   Brede scholen op dorpsniveau  
Planvorming en realisatie samen met de 
(dorps)bewoners door Luuk Schols, project- 
leider gemeente West Betuwe

3  Wat moet er gebeuren om alle Utrechtse 
basisscholen van het aardgas af te krijgen?  
Inspiratie voor het aardgasvrij maken van 
uw eigen onderwijsvastgoed door Maarten 
Groenen, senior adviseur ICSadviseurs

4  Succesfactoren voor een aansprekend resultaat  
Casus nieuwbouw opleiding sport en  
bewegen van het Graafschap College door 
Hans Tomesen, projectleider huisvesting 
Graafschap College 

13.50 - 14.30 uur                               Break-out sessies 2

1  Energie besparen eenvoudiger met de  
energiebespaarlening  
Over begeleiding energiebesparing én inrich-
ting bespaarlening door Pieter van der Berg, 
Nationaal Energiebespaarfonds / Jeffrey van 
Poppel, Schooldakrevolutie

2  Beslisboom verduurzaming bestaande  
scholen PO en VO

 Praktische vertaalslag van de routekaart 
 naar eigen vastgoedportefeuille door Eke  
 Schins, sectorleider onderwijs Arcadis

3  Technova College - integratie van nieuw en 
bestaand in één gebouw

 Kwalitatief hoogstaand, duurzaam, smart én  
 flexibel door Ad Kuivenhoven, hoofd huis-
 vesting en facilitaire zaken COG

4  Toekomstgericht ontwerpen, Scholen vol 
energie 

 Hoe we met elkaar een grote energie-sprong 
 kunnen maken door Sander Ros, algemeen 
 directeur RoosRos Architecten

09.00 uur registratie en ontvangst met koffie

10.00 uur aanvang hoofdprogramma

Routekaart PO, SO en VO 
Gerhard Jacobs – partner HEVO

Total Cost of Ownership en energietransitie 
Wichert Eikelenboom – lid College van Bestuur Voila

Krimp is (bijna) overal 
Marten Middendorp – partner Republiq

Campus Lelystad 
Rinske Wikkerink - projectarchitect/associate partner 
Kraaijvanger

12.00 uur lunch

13.00 - 14.30 uur Break-out-sessies 1 & 2

Er worden twee break-out sessies gehouden. U heeft 
per break-out sessie keuze uit één van de 4 hiernaast 
vermelde onderwerpen.

14.30 uur pauze

15.00 uur vervolg hoofdprogramma

Optimale besteding van huisvestingsmiddelen 
Max Hoefeijzers - medeverantwoordelijk voor  
de doordecentralisatie PO en VO in Breda

Werkplekbeleving
Wim Pullen - directeur Center for People and 
Buildings

Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed 2019 
Wim Fieggen - partner IVVD

16.30 uur netwerkborrel

Programma in vogelvlucht


