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Onderwijsvastgoed Dag 2021
Datum: dinsdag 28 september 2021
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein

Samenwerken aan oplossingen
Hoe richt je het onderwijs in als iedereen thuis zit? Hoe
zit het met de ventilatie als iedereen weer naar school
moet? Opgaven bovenop de opgaven die er al lagen
met grote thema’s als integratie, gezondheid, duurzaamheid, financiering en krimp. Het illustreert hoe complex
de vastgoedopgave is geworden.

Plenair programma

Michiel Wijnen

•	Waarom is samenwerking altijd een
eerste optie?
	Bas Sievers - directeur/bestuurder
Woonpartners

Oplossingen en inspiratie

Op onze Onderwijsvastgoed Dag leggen we dit jaar
de focus op samen werken aan oplossingen. Hoe is de
schoolomgeving aan het veranderen? Wat zijn de financiële mogelijkheden? Hoe pakken uw collega’s het aan?
We maken ook een uitstapje naar de wereld van
de woningcorporaties. Daar is samenwerking het dominante thema geworden.

Bas Sievers

Adrie Krielaart

Break-out sessies

Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma
persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden
break-out sessies te volgen.

Ad Vos

Voor wie?

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

l
Alle corona maatregelen worden in acht genomen

•	Flexibel onderwijsgebouw voor
Beroepscampus Middelharnis
	Adrie Krielaart - directeur RGO
Middelharnis en Lentiz
•	IKC De Twijn - samen invulling geven aan
het ontwikkelrecht van kinderen
	Ad Vos - bestuurder PIT Kinderopvang
& Onderwijs
Ronald de Rooij - architekt/directeur Topos
•	Naar een nieuwe generatie
onderwijsgebouwen
	Sander Ros - algemeen directeur/architect
Roosros Architecten

Ronald de Rooij

•	Corona als Katalysator: Offline, Online of
Hybride onderwijs?
VU Amsterdam

Deelname

€ 395,- excl. btw voor onderwijsinstellingen, gemeenten
en andere maatschappelijke organisaties.
€ 495,- excl. btw voor overige organisaties.

•	De toevallige ontmoeting als aanjager van
een sociaal sterke omgeving
	
Michiel Wijnen – partner Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed

Sander Ros

•	Focus op ventilatie - ontwikkelingen
en nieuwe subsidiestroom
	Froukje van Dijken - healthy building
specialist bba binnenmilieu

Froukje van Dijken

Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Programma
10.00 - 12.00 uur

Plenair ochtendprogramma

• De toevallige ontmoeting als aanjager van een sociaal sterke omgeving
Michiel Wijnen – partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
• Waarom is samenwerking altijd een eerste optie?
Ervaringen en inspiratie vanuit de wereld van woningcorporaties
Bas Sievers - directeur/bestuurder Woonpartners
• Flexibel onderwijsgebouw voor Beroepscampus Middelharnis
	Een inspirerende en beroepsgerichte leeromgeving door samenwerking
tot stand gekomen
Adrie Krielaart - directeur RGO Middelharnis en Lentiz
• IKC De Twijn - samen invulling geven aan het ontwikkelrecht van kinderen
Visie achter en realisatie van de eerste beweegschool van Nederland
Ad Vos - bestuurder PIT Kinderopvang & Onderwijs
Ronald de Rooij - architect/directeur Topos
13.00 - 14.30 uur

U kiest één sessie

Break-out sessies 1

1	Alternatief financieren en exploiteren in primair onderwijs
Financiering en exploitatie in één hand en in één stroom - casus MeerSchool
Sander Ros - algemeen directeur/architect Roosros Architecten
2 Ontwikkeling van een Nul op de Meter gebouw: KC De Plantage te Meteren
Hoe een onderwijsinstelling omgaat met duurzaamheid van haar gebouwen
Robin Smit - beleidsmedewerker huisvesting en controller Fluvium
Jaco de Wildt - sectormanager onderwijs bbn adviseurs
3 Extended class room - antwoord voor krimpregio’s?
	Wat betekenen virtuele klaslokalen voor de inrichting van het onderwijsvastgoed?
Eric Provoost - projectleider Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen
4 Trivium College - aanjager van verbinding met de wijk
Sociaal duurzame exploitatie samen met de Wijkonderneming
Michiel Wijnen – partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
13.00 - 14.30 uur

U kiest één sessie

Break-out sessies 2

1	Investeringsruimte in de praktijk
Casussen uit de praktijk
Marco van Zandwijk – expert huisvesting Ruimte OK
2 IEKC Lichtenvoorde - Samen waar het kan, apart waar gewenst
	Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp van 0 tot 13 jaar gecombineerd
	Will van der Zanden - directeur Het Gele Park
Alie Kok – strategisch adviseur onderwijshuisvesting draaijer&partner
3 Renovatie jaren 70 school voor een relatief klein budget
	Inspirerende, pragmatisch aanpak om toch visie en doelen te realiseren
- casus de Mirt Kampen
Wim Lengkeek - beleidsadviseur onderwijshuisvesting
4 Volta2020, school voor duurzaamheid met intensieve inzet van studenten
	Circulaire revitalisatie van bestaand gebouw met spin-off in de brede duurzaamheid. Jan Willem van Kasteel - senior adviseur ICS
15.00 - 16.30 uur

Dagvoorzitter

Sibo Arbeek, hoofdredacteur Schooldomein
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Plenair middagprogramma

• Naar een nieuwe generatie onderwijsgebouwen
Samen en integraal, generiek en specifiek, gelaagd en geslaagd
Sander Ros - algemeen directeur/architect Roosros Architecten
• Corona als Katalysator: Offline, Online of Hybride onderwijs?
Resultaten van een onderzoek
VU Amsterdam
• Aan de slag met ventilatie
Hoe zorgen alle partijen samen voor een goede eindkwaliteit?
Froukje van Dijken - healthy building specialist bba binnenmilieu

Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Froukje van Dijken
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