
Datum: woensdag 23 september 2020 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein

Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Uitdagingen in de twintiger jaren

Onderwijsvastgoed Dag 2020

23
sep

De twintiger jaren zullen inhoud geven aan het porte-
feuille denken binnen onderwijsinstellingen en gemeen-
ten. Wat is mijn visie? Hoe pak ik in portefeuilleverband 
de energietransitie aan? Wat is de impact van het IHP 
voor mij? Ga ik renoveren of nieuw bouwen? Hoe kan 
ik de circulaire economie meenemen in mijn plannen? 
Deze dag biedt u nuttige handvatten en veel inspiratie. 

Trendradar - Op deze dag wordt ook de Nationale 
Trendradar Onderwijsvastgoed gepubliceerd en  
besproken. U ontvangt een exemplaar.

Voor wie - Voor toezichthouders, besturen, directie en 
staf van onderwijsinstellingen, verantwoordelijken bij 
gemeenten en anderen die zich in het dagelijks werk 
bezighouden met onderwijsvastgoed.

Uw deelname - € 395,= excl. btw voor onderwijsinstel-
lingen en gemeenten en € 495,= excl. btw voor overige 
organisaties.

Op de congreslocatie worden de gel-
dende afstand tot elkaar en de geldende 
hygiëne maatregelen aangehouden. 

Gratis boek - Bij deelname krijgt u het 
boek “Samenwerken aan de School  
voor Morgen”, een overzicht van vele 
projecten, trends, feiten en cijfers.  
Dit boek, met een waarde van EUR 50,
is een uitgave van Schooldomein.

Plenair programma

Educatief ontmoetingscentrum als centrale 
voorziening
Adrie Groot, College van Bestuur Blosse

Instellingsroutekaarten om de klimaatdoelen 
te halen?
Rinus Vader, leading professional energietransitie 
gebouwde omgeving Royal Haskoning DHV

Inzicht in huisvestingsopgave vanuit 
openbare data
Marion Breg, projectmanager Scholen op Koers 
en Marten Middendorp, partner Republiq

GPR als middel om tot prestatiegerichte 
uitvraag te komen
Adrie Verweij, bestuurder Verhoeff Rollmanschool 
en Ruud van Vliet, senior adviseur W/E-adviseurs

Renovatie is eigenlijk een transformatieopgave
Tom van Hooijdonk, beleidsadviseur Spaarnesant

Levensverlengende maatregelen voor gebouwen
Thomas Bögl, architect LIAG Architecten en 
bouwadviseurs



10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• Educatief ontmoetingscentrum als centrale voorziening
 Visie op de ontwikkelingen in de samenleving t.a.v. leren, ontwikkelen en ontmoeten
 Adrie Groot, College van Bestuur Blosse 
• Instellingsroutekaarten om de klimaatdoelen te halen?
 Met voorbeelden van koplopers uit het hoger en universitair onderwijs
 Rinus Vader, leading professional energietransitie gebouwde omgeving Royal  
 Haskoning DHV
• Inzicht in huisvestingsopgave vanuit openbare data
 Het dashboard verduurzaming onderwijsvastgoed en het IHP in 1 minuut
 Marion Breg, projectmanager Scholen op Koers en
 Marten Middendorp, partner Republiq

13.00 - 13.40 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 1 

1  Volledige regie op het inhoudelijk gebruik van het gebouw  
Nieuw model voor het financieren van IKC’s   
Adrie Groot, College van Bestuur Blosse

2  Frisse scholen ambities in portefeuillecontext 
 Monitoring en vormgeving beleid
 Wianne Reiling, adviseur huisvesting Nuovo Scholengroep
3 Het nieuwe Erfgooiers College
 Leerlingen leveren input voor ontwerp en inrichting, o.a. bij hergebruik 
 materialen oude school
 Arjen de Vries, sociaal projectleider Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
4 Nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere  
 Een schoolvoorbeeld van circulair, gezond en energieneutraal bouwen
 Mike Maeijer, hoofd vastgoed Aeres en
 Willem Adriaanssen, partner HEVO  

13.50 - 14.30 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 2

1  Ontwikkeling van de bouwkosten van PO en VO projecten
 Inzicht in de verschillende type projecten en in de regionale verschillen
 Yuit Yin Samuel, bouwkostenadviseur van BOAadvies
2  De gebruiker centraal in een nieuwe leeromgeving
 Hoe leerlingen écht meedenken en beslissen – casus Zone College in Doetinchem
 Casper Meinders, manager exploitatie draaijer+partners
3 Campus Damwald - onderwijs en sport komen samen
 Best value procurement aanbesteding van een duurzaam, gasloos en circulair gebouw
 Tjebbe de Jong, projectontwikkelaar Dijkstra Draisma
4 Unieke renovatie / nieuwbouw Koning Willem 1 College
 Continue flexibel indeelbaar onderwijzend gebouw met een houten draagconstructie
 Roderik van der Meulen, architect Nieuwe Architecten

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• GPR als middel om tot prestatiegerichte uitvraag te komen
 Aan de hand van de nieuwbouw van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven
 Adrie Verweij, bestuurder Verhoeff-Rollmanschool en 
 Ruud van Vliet, senior adviseur W/E-adviseurs
• Renovatie is eigenlijk een transformatieopgave
 Uniek aanpassen en geschikt maken voor de toekomst met circulaire 
 en duurzame oplossingen
 Tom van Hooijdonk, beleidsadviseur Spaarnesant
• Levensverlengende maatregelen voor gebouwen
 Renoveren met een circulair perspectief aan de hand van de casussen  
 Tapijn Maastricht, IKC Leister Igge en Hogeschool Windesheim
 Thomas Bögl, architect LIAG Architecten en bouwadviseurs
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