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EXPERTS IN HUISVESTING EN 
VASTGOED

HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huis vestings
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.

Postbus 70501
5201 CB ’sHertogenbosch

T +31 (0)73 6 409 409
@HEVO_actueel

info@hevo.nl
www.hevo.nl
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VAN EPC NAAR BENG: DUURZAAM 
BOUWEN IN DE NABIJE TOEKOMST

Kennisbijeenkomst voor schoolbesturen, schoolleiding 
en onderwijsambtenaren

De ontwikkelingen omtrent duurzaam bouwen komen in een 
versnelling, zeker nu vanaf 2020 alle nieuwe (onderwijs)gebouwen 
aan de BENGeisen moeten voldoen. Wat zijn de gevolgen voor uw 
school en wat zijn de kansen voor duurzaamheid en uw exploitatie? 
Hoever staat uw school nu op de schaal van BENG en welke stappen 
moet u nog nemen om uw school BENGproof te maken?

Nico Moen (directie) van het IJburg College in Amsterdam is een 
ervaringsdeskundige. Hij deelt zijn ervaringen graag, zoals over 
de vertaalslag van onderwijsvisie naar de huisvestingsvisie van de 
nieuwe locatie en welke duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.  

IJburg College 1 en 2 zijn met onze unieke formule Risicodragend 
Projectmanagement gerealiseerd. Meer informatie hierover tijdens 
deze kennisbijeenkomst.

Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om het nieuwe pand tijdens 
een rondleiding te bezichtigen.

Het inhoudelijke programma sluiten we af met een borrel 
waarbij u de gelegenheid heeft om op informele wijze kennis en 
ervaringen uit te wisselen.

PROGRAMMA

12.00 uur Ontvangst met lunch
12.45 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter
13.00 uur Van EPC naar BENG 
 Willem Adriaanssen beantwoordt vragen zoals 'Wat is
 BENG?', 'Hoe is BENG te betalen?' en 'Wat zou er 
 nog aan dit gebouw gedaan moeten worden om dit 
 BENG te maken?'
13.30 uur Van onderwijsvisie naar huisvestingsvisie 
 Nico Moen zal ingaan op de onderwijsvisie van het 
 IJburg College 2. Wat waren de leerpunten van de 
 vorige nieuwbouw (IJburg College 1) en hoe zijn deze 
 in een nieuwe huisvestingsvisie voor de nieuwbouw 
 vertaald?
14.00 uur Pauze
14.20 uur De totstandkoming van het IJburg College 2
 Diverse personen die bij het proces betrokken waren, 
 geven een toelichting op het gebouw, het proces, 
 de financiering en de keuzes en beslissingen tijdens
 het proces. Zij zullen ook uw vragen beantwoorden.
15.20 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
15.30 uur  Rondleiding door het nieuwe IJburg College 2
16.30 uur Netwerkborrel 

ALGEMENE INFORMATIE

Datum en locatie 
Dinsdag 3 oktober 2017, IJburg College 2, Geertje 
Wielemaplein 1, Amsterdam.
 
Aanmelden
Op www.hevo.nl/kennisbijeenkomstijburg kunt u zich 
aanmelden. Deelname is gratis. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Ilona Gloudemans, 
T +31 (0)73 6 409 564, E ilona.gloudemans@hevo.nl.

IJBURG COLLEGE

IJburg College is een leergemeenschap waarin leerlingen 
van en met elkaar leren. Het bestaat uit twee vestigingen 
(IJburg College 1 en 2) met vernieuwend onderwijs. ICT 
speelt een belangrijke rol: het onderwijs is ingericht  
volgens 'hetnieuwelerenconcept' op basis van ELO 
(Elektronische LeerOmgeving). Na de nieuwbouw van 
IJburg College 1 op IJburg (2011) is nu IJburg College 2 op 
Zeeburgereiland in gebruik genomen (8.521 m² bvo voor 
900 leerlingen vmboT en havo).

NICO MOEN
Schoolleider bedrijfsvoering en communi catie IJburg College. 
Vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van 
zowel IJburg College 1 als IJburg College 2. 

WILLEM ADRIAANSSEN
Partner en innovatiemanager bij HEVO. 
Project manager van onder andere Lyceum Schravenlant, een 
CO2neutrale school gebaseerd op de cradetocradle
filosofie en MFC Atria, een Bijna Energie Neutraal Gebouw. 

PETER HUYS
Senior projectmanager bij HEVO en expert op het gebied van 
nieuwbouw en renovatie. Projectmanager van de 
bouwprojecten van het IJburg College. Zijn motto: 'Ik ben pas 
tevreden als ook mijn opdrachtgever dat is'.

ALVAST VOOR IN UW AGENDA

Op donderdag 16 november 2017 organiseert HEVO weer 
de cursusdag 'Hoe bouw ik een school?'. Meld u aan op 
www.hevo.nl/studiedag2017.

Uitnodiging IJburg 2 03102017.indd   3-4 18-7-2017   10:56:20


