
Beheer en onderhoud van
Faciliteiten en Gebouwen 

in de sector Onderwijs 

Donderdag 17 maart 2022

Webinar met collega’s om 

ervaringen, best practices en geleerde lessen te delen



• Door de langdurige en aanhoudende
beperkingen in persoonlijke contacten
door COVID-19 zien wij dat het 
uitwisselen van ervaringen en kennis
stroef verloopt

• Conferenties en seminars zijn uitgevallen, 
bijeenkomsten voor informeel contact 
zijn er nauwelijks. XXelerate heeft
gekozen om in deze behoefte te voorzien
en organiseert een webinar voor Facility 
Management & Asset Management voor 
het Onderwijs

Waarom een webinar?



Doel van het webinar

“Goed onderwijs vraagt om goede
schoolgebouwen. De vernieuwing van 
schoolgebouwen zit muurvast. Dat is een
groot probleem omdat goede en 
duurzame onderwijshuisvesting cruciaal
is voor goed onderwijs. Duurzame
schoolgebouwen waarin het gezond en 
fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot 
een hoger leerrendement en minder
ziekteverzuim.”

Bron: Rapport van de VO-raad en PO-raad over 

huisvesting en goed onderhouden schoolgebouwen

• Uitwisselen van ervaringen, 
geleerde lessen, best practices door 
collega’s

• Inspiratie opdoen uit de opties in 
oplossingen voor de uitdagingen

• Men weet niet wat men niet weet, 
tot men het ontdekt

• Informatie wordt kennis als je die 
aan elkaar koppelt

Uitdagingen in het Onderwijs



Case voorbeeld 

uitdagingen van een 

onderwijsinstelling 

Deze onderwijsinstelling verzorgt het openbaar 
(speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid-Holland. Er was 
geen integrale geautomatiseerde oplossing 
beschikbaar voor het beheer en onderhoud van het 
vastgoed. Verder was er behoefte aan een oplossing 
waarin meldingen kunnen worden aangemaakt en 
afgehandeld. 

Wij zien dat steeds meer steeds meer onderwijsinstellingen kiezen voor een 

digitale ondersteuning voor het ondersteunen van facility management, 

vastgoed beheer en IT beheer en aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd min 

25% vastgoedbeheer kosten, min 80% administratie kosten, min 20% facility 

kosten.



➢ Hoe krijg je inzicht in en grip op de informatie rond 
de portefeuille ten behoeve van de besturing  

➢ Hoe verbeter je de tevredenheid van alle 
stakeholders met de juiste en tijdige informatie  

➢ Hoe creëer je meer tijd om op de primaire taken te 
kunnen focussen 

➢ Hoe beheers ik de kosten van assets en faciliteiten

➢ Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoe aan wet- en 
regelgeving

Thema’s en onderwerpen

Het blijkt dat veel 

onderwijsinstellingen sterk 

behoefte hebben aan een

effectief en efficiënt beheer

en onderhoud van de 

faciliteiten en gebouwen



Doelgroep

Programma

Aanmelden

Verantwoordelijken voor het beheer van de 
gebouwen, het onderhoud en de faciliteiten zoals

▪ Facilitair Manager 

▪ Manager Huisvesting

▪ Manager Bedrijfsvoering

▪ Donderdag 17 maart 2022 van 13:00 – 15:00

▪ Digitale participatie via een link die 
toegestuurd wordt na deelname bevestiging

▪ 10 deelnemers uit de sector

▪ Via onze website www.xxelerate.net

▪ Per email : xlr8info@xxelerate.net

▪ Meer informatie : Hikmat Mahawat Khan, 
hikmat@xxelerate.net, 06-15030946
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