
SYMPOSIUM

Middagsymposium ‘Kindcentra in hun Omgeving’ 
voor besturen en directies van onderwijs- en 
kinderopvangorganisaties, beleidsambtenaren en 
wethouders van gemeenten en partners binnen de 
ontwerp-, advies-, bouw- en inrichtingsbranches. 
 
Schooldomein organiseert samen met IVVD op 
20 april het middagsymposium ‘Kindcentra in 
hun Omgeving’. Tijdens het symposium wordt 
het Inspiratieboek ‘2015-2025 Kindcentra in hun 
Omgeving’ aangeboden aan de voorzitter van de 
PO-Raad Freddy Weima. 
 

Het symposium bestaat uit een inspirerend 
programma met pitches en een interactief debat met 
vooraanstaande stakeholders, een carrousel waarin 
u vier workshops van interessante projecten bezoekt, 
een rondleiding door IKC De Vaart en tenslotte de 
inleiding en reactie op het nieuwe boek door Freddy 
Weima. Verder zal op een feestelijke wijze aandacht 
worden gegeven aan het heugelijke feit dat 
Schooldomein 35 jaar bestaat.

Voor wie? 
Het middagsymposium is bij uitstek interessant voor 
iedereen die zich vanuit beleid, visie, ontwikkeling 
en realisatie bezig houdt met kindcentra die zowel 
ruimtelijk als maatschappelijk verbonden zijn met 
hun omgeving. Toekomstige opdrachtgevers kunnen 
inspiratie halen uit de vele projecten die inhoudelijk 
en beeldend in het boek worden beschreven. 
 
Deelname 
€ 325,- exclusief btw en inclusief het rijk 
gedocumenteerde en geïllustreerde Inspiratieboek 
‘2015-2025 Kindcentra in hun Omgeving’, ter waarde 
van € 38,50.

Wij hopen u te mogen begroeten bij IKC De Vaart  
op donderdag 20 april!

Sibo Arbeek 
Hoofdredacteur Schooldomein

Datum: Donderdag 20 april 2023
Programma: 13.00 – 18.30 uur
Locatie: IKC De Vaart in Ter Aar
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Aanmelden via www.ivvd.nl/agenda/
symposium_schooldomein
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PROGRAMMA
Voorzitter PO-Raad

Sprekers

13.00 uur: Inlooplunch met koffie en thee

13.30 uur:  Welkom door Sibo Arbeek – dagvoorzitter/moderator en 
hoofdredacteur Schooldomein

13.35 uur: Interactief debat met pitches:

 •  Marijke Kieboom – directeur Basisschool De Vaart

 •  Bart van Kampen – architect | partner De Zwarte Hond

 •  Vincent van der Veen – Product Markt Manager Kind & Natuur bij 
IVN Natuureducatie

 •  Marco van Zandwijk – expert huisvesting Ruimte–OK

 •  Ad Vos – bestuurder VNK en PIT kinderopvang & onderwijs

Aan de hand van enkele stellingen kunt u zelf mee debatteren. 
 
14.15 uur:  Pauze

14.45-15.15 uur:  Start carrousel 1: presentatie 2 bijzondere projecten / rondleiding*

15.20-15.50 uur:   Start carrousel 2: presentatie 2 bijzondere projecten / rondleiding*

15.55-16.25 uur:   Start carrousel 3: presentatie 2 bijzondere projecten / rondleiding*

16.30 uur: Samenvatting carrousels 
 
16.50 uur:  Inleiding Freddy Weima, voorzitter PO-Raad

17.10 uur:   Aanbieden Inspiratieboek ‘2015-2025 Kindcentra in hun Omgeving’ 
aan Freddy Weima

17.15 uur:  Toast op Inspiratieboek en 35 jaar Schooldomein waarbij het 
boek aan iedereen wordt uitgedeeld

17.30-18.30 uur:   Einde symposium, nazit met hapje en drankje

*Carrousel:

Sportzaal:  Presentatie project IKC Rijnvliet in Utrecht

  Presentatie project IKC De Stappen in Wouw

Theaterzaal:  Presentatie project KC De Droomgaard in Avenhorn 

  Presentatie project IKC Vossepark in Hillegom

Rondleiding:   Begane grond, buitenterrein en 1e verdieping 

De presentaties worden verzorgd door de opdrachtgevers en leden van het team. 

 
Adres parkeren

Parkeren kan gratis bij Sportpark Aardam-West, Argonnestraat 51 in Ter Aar.  
Er zijn verkeersregelaars die u begeleiden naar uw parkeerplaats. Het IKC De Vaart  
is vervolgens via een looproute tussen de sportvelden bereikbaar. Gelieve bij voorkeur 
niet te parkeren in de directe omgeving van IKC De Vaart.

www.ivvd.nl/agenda/symposium_schooldomein


