
Schooldomein organiseert samen met IVVD op 29 
november het Symposium “Samen Werken aan de 
Leeromgeving van Morgen voor MBO-HBO-WO”.

Tijdens het symposium wordt het “Inspiratieboek 2010-
2025 Samen Werken aan de Leeromgeving van Morgen” 
aangeboden aan Alexandra den Heijer, professor  
Real Estate aan de TU Delft.

Het symposium bestaat uit een inspirerend programma 
met vooraanstaande sprekers gevolgd door parallelle 
werksessies, een debat, het aanbieden van het 
inspiratieboek en de eerste reactie op het boek namens 
het comité van aanbeveling.

Parallelle werksessies
In een parallelle werksessie wordt telkens één project  
uit het MBO, HBO of WO besproken. In totaal worden  
zes projecten uit het boek besproken.  
U kiest voor twee parallelle werksessies die bij uw 
achtergrond passen. Op het symposium ontvangt  
u nadere informatie.

Voor wie?
Dit symposium is bij uitstek interessant voor iedereen die 
zich professioneel bezighoudt met onderwijsvastgoed in 
het MBO, HBO en WO.

Deelname
EUR 325 excl. btw. Inclusief het prachtige, rijk  
geïllustreerde en gedocumenteerde “Inspiratieboek 
2010-2025 Samen Werken aan de Leeromgeving van 
Morgen” ter waarde van EUR 48.

Alle coronamaatregelen worden in acht genomen.

Datum: maandag 29 november 2021 
Programma: 12.00 uur – 17.30 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum - Nieuwegein

Symposium “Samen Werken aan de Leeromgeving van Morgen voor MBO-HBO-WO”
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Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/symposium

                                   Sprekers symposium

•  Sibo Arbeek  
symposiumvoorzitter en hoofd-
redacteur Schooldomein

•  Alexandra den Heijer 
professor Real Estate,  
TU Delft

•  Ronald Beckers 
manager onderzoek,  
innovatie en masters (HAN)

•  Marij Veugelers 
voorzitter SURF Community 
Learning Spaces

•  Frank de Jong
  lector Aeres Hogeschool 

Wageningen en professor 
Open Universiteit Heerlen

•  Edward van der Zwaag 
moderator

“Inspiratieboek 2010-2025 
Samen Werken aan de 
Leeromgeving van Morgen”
Een prachtig, rijk geïllustreerd 
en gedocumenteerd  
standaardwerk met meer  
dan 500 pagina’s .



Sprekers

12.00 uur                                                                                       Inloop met lunch

• 12.20 uur
 Opening door Sibo Arbeek - voorzitter en hoofdredacteur Schooldomein 

• 12.30 uur
 De campus als living lab 
  Alexandra den Heijer - professor Real Estate TU Delft 

• 13.00 uur
  De leeromgeving is holistisch en gepersonaliseerd 
 Ronald Beckers - manager onderzoek, innovatie en masters (HAN)

13.30 - 14.00 uur                                                   Pauze

•  14.00 uur
 Hoe ziet de learning space eruit?
 Marij Veugelers - voorzitter SURF Community Learning Spaces

• 14.30 uur
 Responsief leren en ecologisch intelligent handelen
  Frank de Jong - lector Aeres Hogeschool Wageningen en  

professor Open Universiteit Heerlen

15.00 - 16.30 uur                                                  U kiest één casus per werksessie                     

1  Parallel werksessie 1: U heeft de keuze uit een project uit het MBO, HBO of WO 
 Casussen uit de praktijk

2  Parallel werksessie 2: U heeft de keuze uit een project uit het MBO, HBO of WO 
 Casussen uit de praktijk

16.30 - 17.30 uur                                                             Debat en boekpresentatie           

•  Debat 
  Edward van der Zwaag - moderator. Met professor Alexandra den Heijer,  

professor Frank de Jong, Ronald Beckers, Marij Veugelers en Sibo Arbeek. 
  
  De zaal heeft de mogelijkheid aan de hand van enkele stellingen mee te 

debatteren.

•  16.50 uur 
 Aanbieden lnspiratieboek aan professor Alexandra den Heijer 
 
•  17.00 uur
 Reactie professor Alexandra den Heijer namens het comité van aanbeveling  

17.30 uur                                                                               Netwerken met borrel
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