
TIJD VOOR EEN ANDERE AANPAK
Inspiratiebijeenkomst over de toekomst van scholenbouw
in het primair onderwijs
 

Woensdag 9 april 2014

UITNODIGING

KENNIs DElEN,  
DuuRzAAm PREsTEREN 
HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huis
vestingsvraagstukken van antwoorden die bijdragen  
aan een optimale leef en werkomgeving. De expertise 
die we hierbij opbouwen, willen we teruggeven, delen  
en samen verder ontwikkelen. We geloven in de kracht 
van kennisdeling 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 in eigen beheer uit, 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. UITNODIGING

Postbus 70501
5201 CB ’s-Hertogenbosch
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HANS HEIJLTJES  
Senior adviseur bij HEVO. 
Specialist in onderwijs-
huisvesting.

WILLEM ADRIAANSSEN
 
Partner en senior project-
manager Onderwijs bij HEVO. 
Het gezamenlijk realiseren 
van de werkelijk duurzame 
oplossing voor opdrachtgever 
en gebruiker is zijn doel.

TOINE JANSSEN
 
Lid College van Bestuur 
van Conexus, onder andere 
verantwoordelijk voor het 
vastgoedbeleid van Conexus 
voor en na de door-
decentralisatie in Nijmegen 
in 2008.

Scholen in het primair onderwijs krijgen steeds meer op hun bord omtrent huisvesting. De overheveling 
van het buitenonderhoud, de 'Frisse Scholenproblematiek', oplopende exploitatietekorten, het zijn 
maar een paar voorbeelden. Tel daarbij op dat de te krappe stichtingskostenbudgetten negatief zijn 
geïndexeerd en dat in maart 2014 het nieuwe kwaliteitskader onderwijshuisvesting geldt, dan mag het 
duidelijk zijn: er is onrust in onderwijshuisvesting. De cruciale vraag hierbij is: kan de oude aanpak van 
scholenbouw nog tot het gewenste resultaat leiden?
 
HEVO denkt dat het tijd is voor een andere aanpak en gaat daarover graag met u in gesprek. Aan de hand 
van voorbeelden uit de praktijk praten wij u bij over alternatieve manieren van bouwen in het primair 
onderwijs. De locatie van deze bijeenkomst, Brede School Prins Maurits te Nijmegen, is een van deze 
voorbeelden.

AlGEmENE INFORmATIE 
Datum en locatie
Woensdag 9 april 2014, Brede School Prins Maurits,
Zwanenveld 2524 te Nijmegen.
Let op: stel uw navigatie in op Zwanenveld 2521!

Deelname
Deelname is gratis. 

Aanmelden
Via de website www.hevo.nl/9april kunt u zich 
aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ilona Gloudemans.
T (073) 6 409 564
E ilona.gloudemans@hevo.nl

PROGRAmmA
14.30 uur Ontvangst en inloop
15.00 uur Actuele situatie in de scholenbouw en schoolhuisvesting
 Hans Heijltjes neemt u mee in de actuele ontwikkelingen 
 en problematiek.
15.20 uur Het kan ook anders: met het MIJNschool-concept
 Willem Adriaanssen laat zien hoe een alternatief ontwerp
 proces met gebruikers snel leidt tot een hoogwaardig en 
 duurzaam schoolgebouw met gegarandeerde prestaties.
15.40 uur Het kan ook anders: zoals uitgevoerd bij 'De Verwondering'
 Toine Janssen licht vanuit gebruikerszijde deze nieuwe 
 aanpak voor een permanent schoolgebouw toe, die is 
 gebaseerd op Industriële, Flexibele en Demontabele bouw. 
16.00 uur Pauze
16.10 uur Discussie over de aanpak van scholenbouw in de toekomst 
 Onder leiding van Toine Janssen 
16.35 uur Afsluiting
16.40 uur Rondleiding door Brede School Prins Maurits
17.00 uur Netwerkborrel

WEG mET DE ONRusT IN ONDERWIJsHuIsVEsTING

mEER OVER DE lOCATIE 

Brede School Prins Maurits 8klassige basisschool, naschoolse 
 opvang, kinderdagverblijf, 
 peuterspeelzaal 
Oppervlak  2.000 m² 
Opdrachtgever  Stichting Conexus, Nijmegen
Integraal Projectmanagement HEVO B.V., ’sHertogenbosch
Architect  van Hontem architecten, Nijmegen
Bouwkundig aannemer  BCP Bouw, Cuijk 
Werktuigbouwkundig aannemer Oostendorp, Tiel
Elektrotechnisch aannemer Van den Pol, Montfoort
In gebruik 13 mei 2013


