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Verduurzamen Onderwijsvastgoed
Van routekaart naar eigen vastgoedportefeuille

TWEEDAAGSE TRAINING
Duizenden schoolgebouwen moeten verduurzaamd
worden vanwege het Klimaatakkoord. Maar hoe kunnen
gemeenten, onderwijsinstellingen en onderwijsbesturen
de vergaande ambities uit dit akkoord concretiseren?
Waar moet u beginnen en wat wordt er verwacht?
Tijdens deze tweedaagse training leert u een vertaling
te maken van het landelijke Klimaatakkoord naar lokaal-,
gemeentelijk- en gebouwniveau. Het doel is uw eigen
opgave in beeld te krijgen. De focus ligt op het ontwikkelen van een meerjarige, integrale aanpak waarin de
kwaliteit van huisvesting en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen worden meegenomen. In de training komen
daarnaast ook instrumenten zoals Integraal Huisvestings
Plan, en de Beslisboom Verduurzaming Scholen aan
bod.

Tijdens de tweedaagse training gaan we in op
onderstaande vragen:
h Wat zijn de verplichtingen en maatregelen?
h Waar begin ik? Doe ik genoeg?
h Hoe maak ik snelheid bij de realisatie van de
verduurzamingsopgave?
h Wat zijn de kosten en opbrengsten?
h Hoe kom ik tot programmatisch werken en voorkom
ik maatwerk?
h Welke samenwerkingsverbanden ga ik aan?
h Hoe geef ik vorm aan mijn opdrachtgeverschap?
h Hoe maak ik de keuze tussen energieneutraal, gasloos of CO2-neutraal?

Resultaat training

Docenten
De trainingsmodules worden verzorgd door
vooraanstaande professionals waaronder
onderstaande sprekers:

Tanja van Nes

Marco van Zandwijk

Max Hoefeijzers

Rob Hoogzaad

Eke Schins

Thomas Nobel

Beleidsadviseur PO-Raad

Kwartiermeester

Kenniscentrum Ruimte-OK

Kwartiermeester

De training helpt vastgoedprofessionals van onderwijsorganisaties en gemeenten om grip te krijgen op het
verduurzamingsvraagstuk.

Ondersteuning na afloop
Na afloop van de training krijgt u de gelegenheid om
onder begeleiding uw eigen route uit te stippelen én
uit te voeren en wordt u gedurende dit proces ondersteund door ervaren vakexperts.

Sectorleider onderwijs
en gezondheidszorg
bij Arcadis

Senior adviseur
TwynstraGudde

...duurzame kennis

OPLEIDINGEN

nov
2020
Na de tweedaagse training bent u in staat om:
h Slimme projectselecties te maken;
h De impact van keuzes en investeringen snel door te
rekenen;
h Een slimme aanbestedingsstrategie te ontwikkelen,
waarbij de markt wordt uitgedaagd om met creatieve en passende oplossingen te komen;
h No-regret oplossingen van regret-oplossingen te
scheiden en hierin de juiste keuzes te maken op
basis van best practices;
h Het verschil tussen de bestaande concepten
((B)ENG, NOM, CO2 neutraal, gasloos, etc.) te
benoemen en weet u wanneer welk concept het
beste ingezet kan worden.

Trainingsmodules
De training bestaat uit vier modules, verdeeld over
twee dagen.
Module 1 : Strategie
Module 2: Financiën
Module 3: Samenwerking
Module 4: Techniek
Het trainingsprogramma is een combinatie tussen
theorie en praktijk met gebruik van afwisselende
leer- en werkvormen.

Voor wie?
Deze training is voor medewerkers van gemeenten
met onderwijsvastgoed in hun portefeuille, onderwijsbestuurders, vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen, facility managers, technisch managers en iedereen
die op lokaal of portefeuille niveau werkt aan het verduurzamen van het onderwijsvastgoed.

Deelname
Deelname aan de training is € 1.195,= excl. BTW.
Inbegrepen zijn alle studiematerialen, eten en
drinken.
Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze
training en krijg ieder 10% korting.
Data en tijden
woensdag 4 november van 09.30 tot 16.30 uur
woensdag 11 november van 09.30 tot 16.30 uur
Locatie
IVVD opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda
Annulering is kosteloos tot vier weken voor
aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw
plaats deelnemen.
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