
Ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed, in de bekostiging 
en in duurzaamheid staan centraal. Welke keuzes worden  
gemaakt, visies over de school, over oude en nieuwe 
schoolgebouwen, interessante casussen van gerealiseerde 
projecten. 

Creativiteit betreffende normvergoedingen en financiering 
komen allebei aan bod in zowel het plenaire als het break-
out programma. Duurzaamheid wordt ook voor het onder-
wijsvastgoed steeds belangrijker en wordt op allerlei wijzen 
opgepakt. Ook op het programma staan de resultaten van het 
breedte- en diepte onderzoek frisse scholen in Amsterdam. 

Deze dag is een must voor schoolbestuurders, toezichthou-
ders en mensen die actief zijn in het onderwijsvastgoed bij 
scholenorganisaties. Een dag vol inspirerende voorbeelden, 
case studies en best practices. 

Uw investering per persoon:
€ 325,- excl. BTW voor scholen en gemeenten en € 395,- 
excl. BTW voor overige organisaties. Inbegrepen zijn koffie/
thee, lunch en de netwerkborrel.

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.onderwijsvastgoeddag.nl

Onderwijsvastgoed Dag 2017
Datum: dinsdag 26 september 2017
Programma: 10.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Theater Maitland, Landgoed de Horst, Driebergen

Strategische keuzes en duurzaamheid

Inschrijven kan op www.onderwijsvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma
11.30 uur - Pauze
12.00 uur - Vervolg ochtendprogramma
13.00 uur - Lunch
13.45 uur - Break-out sessies 1
14.30 uur - Break-out sessies 2
15.00 uur - Pauze
15.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Netwerkborrel
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Programma Onderwijsvastgoed Dag

10.00 - 11.30 uur                                             ______________      ___________

• Uitwerking gemeentelijk duurzaamheidambitie in nieuw IHP - Aanpassing normver-
goeding + invoering toeslag BENG door Henk Veldhuizen (wethouder Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug)

• Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting - Lange termijn huisvesting- 
strategie door Chantal Broekhuis (Hoofd Facility & Huisvesting PCOU Willibrord)

• Realisatie nieuwe huisvesting TIAS Utrecht - Over locatiekeuze, het proces met 
verhuurder en circulaire keuzes door Professor Menno Maas (TIAS Utrecht Business School)

12.00 - 13.00 uur                                                                ___________________

• Het 4e Gymnasium (winnaar publieksprijs Nederlandse Bouwprijs 2017) - Samen 
werken aan een klimaatneutrale school midden in Amsterdam door Sjaak Huijsman (bouw-
manager Gemeente Amsterdam)

• Resultaten breedte- en diepte onderzoek naar frisse scholen in Amsterdam - De 
betekenis van dit onderzoek voor de Nederlandse Scholenvoorraad door Aga Spuijbroek  
(Gemeente Amsterdam) en Machiel Karels (Buroloo)

13.45 - 14.15 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Energiesponsoring voor onderwijsvastgoed en scholen - Financiering van verduurza-
ming via Energiesponsor Projecten door Peter van Dommele (directeur Softs)

2. Doordecentralisatie of zijn er alternatieven - Met welke samenwerkingsvorm realiseert u 
uw ambities? door Maarten Groenen (consultant ICSadviseurs)

3. Aanbesteden op duurzaamheidprestaties - Hoe doe je dat? door Remco Berghuis  
(vastgoedontwikkelaar Gemeente Rotterdam) en John Mak (directeur W/E adviseurs)

4. 'Nul op de nota' - Realisatie meer dan energieneutrale school in Culemborg door Albert 
Hulshoff (Stichting Maatschappelijk Vastgoed)

14.30 - 15.00 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Duurzame financiering van onderwijshuisvesting - Voor sociale impact met een  
circulaire ambitie door Menno van Noort (sectormanager Onderwijs Rabobank)

2. Uitvoering erkende maatregelen activiteitenbesluit milieubeheer - Toezicht op  
energiebesparing onderwijs in de regio Rijnmond door Christian de Laat (senior vakspecialist 
energie DCMR)

3. Rendement op alle niveaus - Slim verduurzamen met scholen tussen de 40 en 60 jaar oud 
door Andre Wiesman (adviseur huisvesting en innovatie Essentius)

4. Eenvoudig energie besparen met garantie - Stap voor stap naar een maximaal rende-
ment door Albert Hulshoff (Fit our Future)

15.30 - 17.00 uur                                                   __________________________

• Stad als school, school als stad - De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. 
En dat geldt in toenemende mate ook voor de school door Matthijs de Boer (Matthijs de Boer 
Stedenbouw) 

• Van school van toen naar school van morgen - Elk schoolgebouw verdient een tweede 
kans door Wilma Kempinga (partner bij Mevrouw Meijer)

• School zonder lokalen - Visie op onderwijsgebouwen in ontwikkeling door Sander Ros 
(RoosRos Architecten)  

Dagvoorzitter
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