EXCLUSIEVE UITNODIGING

ONLINE INSPIRATIESESSIE
2030istoday: De toekomst van scholen(bouw)
Van harte welkom op donderdag 24 maart 2022
We nodigen u graag uit voor 2030istoday, een unieke online beleving met inhoudelijke
expertise, energieke netwerkmomenten en inspirerende presentaties. Het thema van
2030istoday is ‘De toekomst van scholen(bouw)’.
Drie Thought Leaders delen hun specifieke kennis en know-how:
Thought Leader 1
Eke Schins, Sectorleider Onderwijs
Arcadis Nederland
Onderwijsvastgoed: ‘compliant’ aan
2030?

Thought Leader 2
Raf Degens,
CEO Corda Campus
The school of the future

Thought Leader 3
Gert Van Passel, Algemeen Directeur
Scholengroep Adite
Dynamisch en vernieuwend onderwijs

De onderwijssector kampt met een
grootschalige opgave en denkt meer
dan ooit na over de toekomst: efficiënt
ruimtegebruik, blended learning, TCO,
slimme gebouwen, hybride onderwijs,
duurzaamheid,
binnenklimaat,
innovatie, adaptieve leeromgeving,
mixed use, verbinding en ontmoeting
zijn thema’s die spelen.

Op Corda Campus, één van de grootste
technologie- en innovatiecampussen
van Europa, verrijst tegen 2024 een
hypermodern digitaal amfitheater:
Corda
Arena.
De
toekomstige
kenniseconomie zal van het onderwijs
(nog) meer creativiteit vragen. We
moeten gaan experimenteren met
baanbrekende methoden om onze
scholen te vernieuwen.

Scholengroep Adite is een pionier in
het herdenken van de manier waarop
onderwijs gegeven wordt. Dynamisme,
zin voor innovatie, flexibele leertrajecten
en communitywerking worden steeds
belangrijker. Het aanpassen van de
infrastructuur aan de pedagogische
noden heeft een stevige impact op de
inrichting van de schoolgebouwen.

Dragen onderwijsgebouwen voldoende
bij aan het welzijn, leerproces en de
prestaties van studenten/leerlingen
en
inspireren
deze
gebouwen
de gebruikers? Wat is duurzame
onderwijshuisvesting? En in hoeverre is
de sector toekomstbestendig?

Wat zal de toekomst van onze scholen
en ons onderwijssysteem zijn? Wat zijn
de sleutelcompetenties die jongeren
in het onderwijs van de 21ste eeuw
moeten verwerven? Hoe maak je van
een leeromgeving een community?

Op welke manier kunnen we onze
scholen toekomstbestendig maken?
Wat is het antwoord op het sterk
veranderende
onderwijslandschap?
Hoe ontwikkel je een visie rond een
innovatieve onderwijsaanpak?

Wees welkom en laat u inspireren!

sinds 2010
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat
in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

www.gezondescholen.com

Van harte welkom!

PROGRAMMA

Doelgroep

10u00

Ontvangst op het digitale platform

10u05

Welkom bij het Centrum Voor Gezonde Scholen
door Werner Bullen, Centrum voor Gezonde Scholen

10u15

Thought Leader 1 Eke Schins
Sectorleider Onderwijs Arcadis Nederland
Onderwijsvastgoed: ‘compliant’ aan 2030?

10u30

Thought Leader 2 Raf Degens
CEO Corda Campus
The school of the future

10u45

Thought Leader 3 Gert Van Passel
Algemeen Directeur Adite
Dynamisch en vernieuwend onderwijs

11u00

Digitaal Netwerken

11u30

Q&A met de Thought Leaders

12u00

Samenwerken, zeker nu

12u30

Einde

Exclusief voorbehouden
aan onderwijsinstellingen,
scholengroepen, facilitair
managers, investeerders,
projectontwikkelaars, (interieur)
architecten, ingenieurs- en
adviesbureaus, beheerders,
overheden, aannemers.
Online
Deze e-inspiratiesessie is
exclusief en eenmalig.

DONDERDAG 24 MAART 2022

U krijgt een persoonlijke link
toegestuurd na uw inschrijving.
Deelname is gratis.

Meer informatie op
www.gezondescholen.com

Klik hier om in te schrijven

In de online inspiratiesessies van het Centrum voor Gezonde Scholen verwelkomen we onze business community van experts
actief in onderwijsvastgoed en bieden hen dezelfde professionele content en unieke kijk achter de schermen als tijdens onze real life
inspiratiesessies. Deze interactie en kruisbestuiving leiden tot aangename en optimale leeromgevingen. Want wij bouwen graag mee
aan het onderwijs van de toekomst.

