
 

Atelier PRO architekten en Ecophon nodigen u graag uit voor het Seminar Onderwijs van de Toekomst bij Onderwijspark 
Ezinge in Meppel.  Het seminar vindt plaats op donderdag 28 mei. 
Conceptontwikkelaars, mensen uit het onderwijsveld en de architect schetsen vanuit hun eigen invalshoek een visie op de 
toekomst van onderwijs en de leeromgeving in het Voortgezet Onderwijs. Na afloop van de lezingen is er een rondleiding en 
aansluitend een borrel met een hapje en een drankje.

Programma 
 
11:15- 11.30 uur 
Ontvangst in de foyer 

11.30 uur  
Welkom  
Peter de Visser, directeur Stad & Esch 

11.40 uur 
Project van aanbesteding tot realisatie 
Hugo van der Vlist, directeur bedrijfsvoering S&E

12.10 uur  
Ontwerpvisie en de architectuur 
Dorte Kristensen, architect directeur atelier PRO

12.40 uur  
Netwerklunch
 

SEMINAR ‘ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST’ 

Hugo van der Vlist heeft een lange staat van dienst op het gebied 
van proces- en lijnmanagement. Eerder bekleedde hij projectma-
nagement- en directiefuncties bij de Rijksgebouwendienst, Agent-
schap Bureau Heffingen van LNen V, Dienst Regelingen van LNenV 
en als Bestuursvoorzitter van het Drenthe College. 
Op dit moment is Hugo directeur Bedrijfsvoering bij S&E. Hij heeft 
zijn ervaring in zowel onderwijs als huisvesting ingebracht door 
namens de deelnemende scholen op te treden als projectleider 
van het Onderwijspark Ezinge. In deze functie vertegenwoordigde 
Hugo de toekomstige gebruikers in zowel het voorbereidings- als 
het uitvoeringsproces.

Dorte Kristensen is een Deense architecte die studeerde in Århus 
en Delft. Door de Deense denker en architect Jan Gehl raakte ze 
bijzonder geïnspireerd op  de samenhang tussen leefomgeving 
en gebouwen. Hierdoor ontwikkelde ze een verfijnde kijk op de 
learning environment en healing environment. In haar visie staat 
een gebouw nooit op zichzelf maar het maakt altijd deel  uit van 
de ruimtelijke omgeving en de historisch bepaalde beleving van 
de gebruikers. Vanaf 2003 maakt ze deel uit van de directie van 
atelier PRO en ontwierp ze vele onderwijs-, woon-, werk-, en zor-
gomgevingen.



13.40 uur  
Onderwijsvisie en de bevindingen van 
de gebruikers 
Peter de Visser, directeur-bestuurder 
Stad & Esch 

 
14.10 uur  
Akoestiek in scholen 
Guus Klamerek, concept development 
manager Ecophon 

14.35 uur  
Koffiepauze

 
15.00 uur  
Visie op onderwijs in de toekomst
Marcel Kampman, directeur, eigenaar  
Happykamping

Guus Klamerek is sinds acht jaar werkzaam bij Saint-Gobain 
Ecophon. Zijn expertise ligt bij het binnenmilieu in scholen en dan 
met name bij het thema akoestiek en de invloed hiervan op leer-
lingen en leraren.  
Guus heeft zitting in diverse werkgroepen rondom akoestiek in 
scholen en sporthallen. Vanuit de werkgroep akoestiek in scholen 
is recent het PvE Frisse Scholen, deel akoestiek aangescherpt. 
Hij volgt de nationale en internationale ontwikkelingen, trends en 
onderzoeken mbt onderwijs en onderwijsgebouwen op de voet. 
Ecophon is ondersteuningspartner van Ruimte OK en partner van 
het Future Classroom Lab in Brussel. 

Peter de Visser heeft de eerste 25 jaar van zijn loopbaan gewerkt 
in diverse leidinggevende functies in het voortgezet onderwijs in 
Rotterdam en omstreken. Peter is een onafhankelijke en kritische 
strategisch denker, kwaliteitsgericht en innovatief. Sinds 2006 
is hij bestuurder van het openbaar voortgezet onderwijs in Zuid-
west-Drenthe met als belangrijkste opdracht het realiseren van 
de langverwachte nieuwbouw voor Stad & Esch en het bouwen 
aan een innovatieve, toekomstgerichte onderwijsorganisatie.

Marcel Kampman werkt rechtstreeks of in netwerkverband als 
creatief strateeg voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers. 
Kampman werkt graag aan projecten die een mix zijn van cultuur, 
design, onderwijs, technologie, maat¬schappij en commercie. 
Gedreven door nieuwsgierigheid start hij regelmatig nieuwe 
projecten en organiseert hij creatieve sociale bijeenkomsten om 
ideeën aan mensen, mensen aan mensen, mensen aan ideeën 
en ideeën aan ideeën te verbinden. Hij is de oprichter van Project 
Droomschool, wat ontstond door een ont¬moeting met Peter 
de Visser in 2010. Aan dat project werkte o.a. Ken Robinson 
(bekende TED spreker) mee. Daarnaast is hij o.m. bestuurslid van 
Unexpect, waar kinderen leren door creativiteit en technologie 
hun ideeën en toekomst vorm te geven en is hij lid van de #4T2 
innovatiegroep van Kennisnet.



Sibo Arbeek is partner van ICSadviseurs en tevens al 25 jaar 
hoofdredacteur van Schooldomein. Daarnaast organiseert hij voor 
het Ministerie van OCenW de Scholenbouwprijs, waarbij goed en 
professioneel opdrachtgeverschap wordt beloond. 
Vanuit zijn verschillende rollen komt Sibo in veel schoolgebouwen 
in Nederland en ervaart daardoor wanneer een gebouw werkt 
of niet. In dat kader ligt zijn focus op het ontwikkelen van een 
innovatieve leeromgeving, waarbij alle kwaliteiten in een perfecte 
balans zijn, zowel de fysieke en de onderwijskundige als ook de 
aspecten die met de beleving van de ruimte te maken hebben. 
Sibo zal vanuit zijn visie en expertise de dag voorzitten en de 
paneldiscussie leiden.

Sjef Drummen is onderwijskunstenaar van Stichting Onderwijs 
Midden-Limburg en directielid van Niekée Roermond. Hij won de 
onderwijsinnovatieprijs 2021 ( juni 2014) en Ververs-award /
SLO. Sjef is co-founder van Niekée en co-founder leerconcept van 
Agora.  Agora is een gepersonaliseerd leerconcept waarbij leerlin-
gen in heterogene setting van vmbo tot en met gymnasium leren. 
100 kinderen, 100 leerroutes, diplomagarantie op instroomni-
veau, drietalige communicatie, geen schoolvakken, geen curricu-
lum, technologie state of the art.
   

15.30 uur 
Over Agora 
Sjef Drummen, onderwijskunstenaar SOML 
 

16.15 uur 
Paneldiscussie olv  
Sibo Arbeek, hoofdredacteur van 
Schooldomein

 
16.45 uur 
Rondleiding

Inschrijven
Aanmelden is gratis en kan via het online registratie-formulier. 

Voor wie is het seminar bedoeld?
Architecten, schoolbesturen, gemeenten en adviseurs horen uitdrukkelijk bij de doelgroep.  
 

Datum en locatie
Het seminar vindt plaats op dinsdag 28 mei van 11:30 tot 17:30 uur in het Onderwijspark Ezinge in Meppel. Ezinge is 
goed te bereiken met openbaar vervoer, op korte afstand zijn parkeermogelijkheden. Inloop is vanaf 11:15 uur.  
 
Onderwijspark Ezinge
Ezingerweg 52, 7943  AZ, Meppel, Telefoon 0522  236 688  

Meer weten?
Dit seminar wordt georganiseerd door atelier PRO architekten en Ecophon. Wilt u meer weten over het seminar
of de organisatoren? Neem dan contact op met een van onderstaande personen:  

Ecophon:   Guus Klamerek: guus.klamerek@ecophon.nl  06 50 235 766
atelier PRO:   Christina Kaiser: ckaiser@atelierpro.nl
#seminarezinge


