EXCLUSIEVE UITNODIGING

ONLINE INSPIRATIESESSIE
2030istoday: Een blik op de toekomst van scholen(bouw)
Van harte welkom op woensdag 31 maart 2021
We nodigen u graag uit voor 2030istoday, een unieke online beleving met inhoudelijke
expertise, energieke netwerkmomenten en inspirerende presentaties.
Het thema van 2030istoday is ‘Een blik op de toekomst van scholen(bouw)’.
Vier Thought Leaders delen hun specifieke kennis en know-how:
Thought Leader 1: Julie Vermoortel,
Partner-Architect B2Ai architects
Integraal duurzame onderwijsgebouwen in een groene omgeving

Thought Leader 2: Prof. dr. ir. arch.
Niels De Temmerman, VUB
Case: De circulaire school van de
toekomst

B2Ai architects staat voor projecten
met een maatschappelijke meerwaarde en op maat van de mens. In
het kader van een onderwijsproject is
dit het kind, de leerkracht, de ouder,
de occasionele bezoeker, een passant,
een buurtbewoner … kortom iedereen
die van ver of dichtbij in contact komt
met het project.
Kinderen leren beter en sneller als ze
kunnen interageren met leerkrachten,
klasgenoten,
andere
leerlingen,
ouders en dit binnen een ruimere
context vb dmv buurtprojecten, sociaal
en culturele projecten... Inspirerende
ruimtes waarin leerlingen uitgedaagd
worden om op een speelse manier
te ontdekken en zich te ontwikkelen
spelen hierin een belangrijke rol. Er
wordt niet langer gedacht vanuit de
constellatie ‘klas en gang’. Vanuit onze
ervaring met deze nieuwe inzichten
wegen we samen met de scholen de
eventuele voor- en nadelen af van
bepaalde ontwerpkeuzes.
De school kan zo écht weloverwogen
en geïnformeerde keuzes maken,
helemaal op maat van en in lijn met
hun eigen onderwijsvisie.

Scholen
worden
al
jaren
geconfronteerd
met
capaciteitsproblemen waardoor ze moeten
uitbreiden. Maar laten al die
gebouwen na deze groeiperiode terug
een inkrimping of functiewijzigingen
toe? En wat met alle scholen die
uiteindelijk leeg zullen komen te
staan?
VUB
Architectural
Engineering
onderzoekt o.a. welke ontwerp- en
bouwstrategie(ën)
de
voorkeur
krijgen bij het ontwerp van een
circulair schoolgebouw. En ook
welke concrete veranderingsgerichte
bouwoplossingen toegepast kunnen
worden om hergebruik van gebouwcomponenten en aanpasbaarheid/
meervoudig gebruik van gebouwen te
ondersteunen.

Thought Leader 3: Stefanie
Schreyen, Teamverantwoordelijke
Bouwprojecten sogent
Melopee als voorbeeldproject voor
multifunctionele scholenbouw
Sogent voert het stedelijk beleid inzake
stadsontwikkeling en vastgoedbeheer
uit. Samen met verschillende partners
en stadsdiensten wil sogent Gent
uitbouwen tot een innovatieve,
creatieve en duurzame stad.
Door de verdere verstedelijking
zal de stedelijke ruimte aan belang
winnen. Dat doet nadenken over
de scholenbouwopgaves van de
toekomst. Hoe zorg je voor een
betere stedelijke integratie van
scholen en creëer je een compact
onderwijsgebouw? Het bijzondere
stadsgebouw
Melopee
is
zo’n
schoolvoorbeeld
van
ruimtelijk
rendement.

Elke dag gaan 7,5 miljoen mensen naar één van de ruim 15.000 scholen in Nederland,
België en Luxemburg. Sinds 2011 ijvert het Centrum voor Gezonde Scholen voor een optimale
leer- en werkomgeving. Van kleuters tot professoren, ze verdienen allemaal een gezonde school.

Thought Leader 4: Trendwatcher
Herman Konings
Trendverschuivingen en
toekomstverwachtingen
Herman is een onvervalste verhalenverteller die de toeschouwer in
een meeslepend parcours weet te
begeesteren voor de wondere wereld
van passies en interesses, van trends
en toekomstverwachtingen, van wat is
en wat zal zijn.
Vanuit maatschappelijke trends en
verschillen tussen generaties werpt
hij een blik op de huidige situatie in
het onderwijs. Vervolgens formuleert
hij een aantal uitdagingen die in
het onderwijs in de nabije en verre
toekomst te wachten staan.
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Met het Centrum voor Gezonde Scholen focussen we al meer dan 10 jaar op het creëren van een aangename en optimale leeromgeving.
In onze online inspiratiesessies brengen we onze business community van education-experten samen en bieden dezelfde professionele
inhoud als tijdens onze real life inspiratiesessies. Want wij bouwen graag mee aan het onderwijs van de toekomst en onze missie van
kennis- en kennissendeling blijft ook bestaan in deze turbulente tijden. Mogen we u ditmaal online begroeten?

