
In 2022 wordt het voor iedere gemeente en ieder schoolbe-
stuur verplicht een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) te hebben. Daarin staan alle nieuwbouw- en renovatie-
plannen voor de eerstkomende vijftien jaar uitgewerkt en in 
grote lijnen ook de plannen voor de nog langere termijn. Een 
uitgelezen kans om ook handen en voeten te geven aan de 
verduurzaming.

Uit welke onderdelen moet een IHP bestaan om een lang-
jarige instandhouding van de onderwijshuisvesting te waar-
borgen? En hoe verhoudt een IHP zich tot de verordening? 
Waar liggen de grenzen? Investeer je als gemeente uitslui-
tend in nieuwbouw en uitbreiding of kun je ook investeren in 
renovatie? Hoe kun je omgegaan met de verduurzaming van 
de schoolgebouwen? Welke kwaliteit spreek je af? En voor 
welke benadering kies je? Is het bijvoorbeeld mogelijk te kie-
zen voor Total Cost of Ownership (TCO)? 

De afstemming om tot een goed IHP te komen kost veel tijd. 
Daarom is het zaak snel te beginnen. Aan de slag dus, met 
dat IHP!

Tijdens de Masterclass verdieping Integraal Huisvestingsplan 
gaan we in op alle genoemde vraagstukken. Vakexperts uit 
de dagelijkse praktijk delen hun visie en kennis en geven u 
handvatten om met uw eigen IHP aan de slag te gaan. Laat 
u inspireren en informeren. Ontmoet uw collega’s en leer 
van de ervaringen. 

12.00 uur - Ontvangst met lunchbuffet
13.00 uur - Inleiding en start programma

• Wetgeving IHP
• Duurzaam IHP

14.30 uur - Pauze
15.30 uur - Vervolg programma

• Proces om tot een gedragen IHP  
te komen

• Bundeling van geldstromen (TCO)
16.30 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op de 
achterkant van deze flyer.

Datum: maandag 21 september 2020 
Programma: 12.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/IHP
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IHP: dé basis voor goed en duurzaam onderwijsvastgoed

Programma



12.00 uur ontvangst met inlooplunch
13.00 uur aanvang programma 

Wetgeving Integraal Huisvestingsplan 
 Tanja van Nes 
Beleidsadviseur PO-Raad

Hoe kom je tot een Duurzaam Integraal 
Huisvestingsplan?
Marco van Zandwijk 
Kenniscentrum Ruimte-OK

14.30 uur pauze
15.00 uur vervolg programma

Het proces om tot een gedragen IHP te komen
Max Hoefeijzers 
Kwartiermeester

Bundeling van geldstromen (TCO)
Marco van Zandwijk 
Kenniscentrum Ruimte-OK

16.30 uur netwerkborrel

    Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/IHP
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Masterclass: verdieping  
Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor 
bestuurders, vastgoedmanagers, facility 
managers, technisch managers en financiers 
van onderwijsvastgoed. 

Deelname
€ 349,- excl. BTW en incl. lunch, koffie/thee 
en netwerkborrel.

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

Locatie
Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25 - 3621 BG Breukelen

Annulering is kosteloos tot vier weken voor 
aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw 
plaats deelnemen.


