EXPERTS IN HUISVESTING EN
VASTGOED
HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huisvestings
vraagstukken van antwoorden die bijdragen aan een
optimale leef- en werkomgeving. De expertise die wij
hierbij opbouwen, willen we teruggeven, delen en samen
verder ontwikkelen. We geloven in de kracht van kennis
deling met opdrachtgevers, deskundigen en procespartners.
Alleen door voort te bouwen op elkaars deskundigheid
kunnen we zorgen voor duurzaam presterend vastgoed:
gebouwen die passen in hun omgeving, het welzijn van de
gebruikers bevorderen en het milieu minimaal belasten.
Daarom brengen wij publicaties uit in eigen beheer,
organiseren we bijeenkomsten en nemen we deel aan
diverse kennisnetwerken. Bovendien vindt u op
www.hevo.nl actuele inzichten en achtergronden over
huisvesting en vastgoed.
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HOE BOUW IK EEN SCHOOL?
Studiedag voor schoolbesturen,
schoolleiding en onderwijsambtenaren
DINSDAG 26 MAART 2019

VAN ONDERWIJSVISIE NAAR
SCHOOLGEBOUW
Praktische studiedag wijst u de weg
Als opdrachtgever is bouwen aan onderwijshuisvesting spannend
en uitdagend tegelijk. Uw vrijheid als bouwheer is enorm, maar
tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico's. Hoe u in deze
tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoort u op
dinsdag 26 maart 2019 tijdens de studiedag 'Hoe bouw ik een
school?'.
De huisvestingsspecialisten van HEVO bieden u tijdens deze
studiedag richting in de aanpak van uw bouwplannen. Zij
coachen u, maken u attent op mogelijke valkuilen en geven
praktische tips op basis van hun eigen ervaringen. In een groep
van 10 tot 14 personen maakt u op een actieve manier kennis
met de ins & outs van het ontwikkelen van een schoolgebouw, de
vertaling van een onderwijsvisie naar Programma's van Eisen, de
projectaanpak voor duurzame oplossingen, levensduurdenken, de
nieuwe Aanbestedingswet, een verantwoorde gebouwexploitatie
en de specifieke taal die hoort bij bouwen. U kunt uw eigen casus
inbrengen en bespreken.

GERHARD JACOBS, ADVISEUR
Gerhard is als adviseur actief op het gebied van besluitvorming,
beleid en financiering van onderwijshuisvesting. Gerhard is
betrokken bij verschillende IHP’s, financieringsvraagstukken en
de begeleiding van doordecentralisaties in het primair en
voortgezet onderwijs. Zijn motto: 'Een succesvolle ontwikkeling
geeft iedereen de ruimte'.

PROGRAMMA

ALGEMENE INFORMATIE

09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Datum en locatie
Dinsdag 26 maart 2019, kantoor HEVO, Statenlaan 8
(7e verdieping), 's-Hertogenbosch.

12.30 uur
13.30 uur

LINDA KRÖSE, PROJECTMANAGER
Linda werkt ruim 14 jaar aan huisvesting voor onderwijs, van
initiatieffase tot en met uitvoering. Hierdoor weet ze goed wat
er speelt in het onderwijsveld en kan ze dit koppelen aan
huisvesting. Middels workshops ontwikkelt zij samen met
opdrachtgevers PvE's onder het motto 'De balans tussen kaders
en creativiteit schept ruimte voor dromen'.
ARTHUR VAN KEMPEN, PROJECTMANAGER
Arthur heeft veel expertise op het gebied van het verduurzamen
van bestaand vastgoed met hoge duurzaamheidsambities en
het realiseren van klein- en grootschalige projecten in het
voortgezet en primair onderwijs. Zijn motto is 'Het lef hebben
om kritisch te zijn, leidt tot de mooiste oplossingen'.

16.00 uur
16.30 uur

Ontvangst
Opening en kennismaking
Wanneer heeft u een bouwproject?
Visievorming en beslistraject. De beheersaspecten
geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en
risico’s komen aan de orde.
Fasering van het bouwproject
Uit welke fasen bestaat een bouwproces en wat
gebeurt er in elke fase?
Lunch
Samenwerkingsvormen
Welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk bij
een bouwproject en wat zijn de kenmerken van
iedere samenwerkingsvorm?
Selectie van architecten en adviseurs
Hoe gaat een Europese aanbesteding in zijn werk?
Welke procedures zijn er? Waar moet u op
selecteren?
Na investeren komt exploiteren!
Hoe kunt u in de ontwerpfase al sturen op wat uw
gebouw gaat kosten als het in gebruik is? De
benadering van life cycle costs.
Actuele vragen en evaluatie
Afsluiting en netwerkborrel

Deelname
De studiedag is bedoeld voor bestuurders, directeuren
en locatie- of facilitair managers van onderwijs
instellingen en managers onderwijshuisvesting van
gemeenten.
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag zijn
EUR 350 (exclusief btw) per deelnemer. Dit is inclusief
lunch, verzorging gedurende de dag en de borrel.
Aanmelden
Op www.hevo.nl/studiedag2019 kunt u zich aanmelden
voor deze studiedag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ilona Gloudemans, T +31 (0)73 6 409 564,
E ilona.gloudemans@hevo.nl.

