
 

 
Datum: 27 februari 2020 

Tijd:  13.00 uur, inloop 12.30 uur, slot ca. 16.00 uur 

Plaats:  Ondersteunende Diensten Onderwijsgroep Noord 

  Hereweg 101, 9721 AA Groningen 

 

Op deze middag willen we samen verkennen wat de beelden en scenario’s zijn van omgevingen 

waarin we in de toekomst leren en ontwikkelen. 

 

Programma van de middag: 

Inloop met soep en broodjes 

Dagvoorzitter Pepijn van Sandijk  

Spreker 1; Dr. Mark Mobach 

Spreker 2; Ir. Pepijn van Sandijk 

Discussie 

Grand finale 

Napraten met drankje 

 

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u zich snel aan! 

Aan de deelname van deze middag zijn geen kosten verbonden 

We beschikken over voldoende parkeerruimte. 

 

Aanmelden kan per mail: ogn-academie@onderwijsgroepnoord.nl 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en meer informatie over de middag. 

   

Waarom bouwen we nog scholen? 

Minisymposium 

De leeromgeving van de toekomst 

mailto:ogn-academie@onderwijsgroepnoord.nl


Mark Mobach:  

 

“Gebouwen en mensen zijn volledig met 

elkaar verweven, niet alleen in het onderwijs. 

We moeten samen - docenten, leerlingen, 

bestuurders, managers, ontwerpers, 

financiers en beheerders - veel beter gaan 

nadenken over hoe ruimte mensen 

beïnvloedt. En hoe we lering kunnen trekken 

uit andere sectoren - cross-overs gaan zien - 

en daar volop van gaan profiteren om de 

beste schoolgebouwen voor Groningen te kunnen maken!” 

 

Pepijn van Sandijk: 

‘De samenleving verandert door de steeds 

snellere en verdergaande opmars van 

digitalisering en nieuwe technologie. 

Flipping the classroom, personaliseren, 

gamification, differentiatie, learning 

analytics, digitaal toetsen en multi-location 

learning, noem maar op. Ook het 

onderwijs maakt steeds beter en meer 

gebruik van de beschikbare technieken. 

Maar er zijn ook kritische vragen; kan het 

onderwijs wel snel genoeg meekomen? Laten 

we integraal kijken naar de inrichting van de 

leeromgeving in de brede zin. In een 

afgewogen balans van software, hardware 

(gebouwen, apparaten) en orgware 

(organisatie, trainingen). Heb je daar (straks) 

nog een gebouw bij nodig?’ 



Dr. M.P. Mobach is Lector Facility 

Management aan de Hanzehogeschool 

Groningen, Lector Ruimtelijke Omgeving en de 

Gebruiker aan De Haagse Hogeschool en 

Leading Lector van NoorderRuimte, het Hanze 

Research Centre for Built Environment.  

Met zijn lectoraten beoogt hij een bijdrage te 

leveren aan de verdere professionalisering van 

het praktijkgericht onderzoek naar de 

gebouwde omgeving in Nederland.  

Hij heeft veel ervaring met onderzoek naar ruimte en organisatie, vervat in zijn boek ‘Een 

organisatie van vlees en steen’; en met het thema Gezonde Gebouwen: gebouwen en 

organisaties die gezondheid en welzijn van de gebruikers bevorderen. Het onderzoek vindt 

voornamelijk plaats in kantoren, onderwijs, openbare ruimte en zorg. 

De lectoraatsactiviteiten zijn veelal onderdeel van een samenwerkingsverband met praktijk- 

en kennispartners en ingebed in het Centre of Expertise Healthy Ageing. Meer info: 

http://nl.linkedin.com/in/mark-mobach-09916b5 

 

Ir. Pepijn van Sandijk werkt binnen 

ICSadviseurs vanuit het expertiseteam 

Organisatie & Ruimte aan concepten voor leer- 

en werkomgevingen in het onderwijs met als 

speerpunten onderwijsvisie, 

huisvestingsstrategie, haalbaarheid en 

duurzaamheid.  

Van een brede visie op de leeromgeving in een 

enkel gebouw tot een campusontwikkeling.  

In verschillende rollen als manager, architect en adviseur heeft hij zich gespecialiseerd in 

conceptontwikkeling, planvorming en implementatie van huisvestingsplannen waarbij 

realisatie van visie en ambitie voorop staat. Hij zet hierbij zijn brede kennis van onderwijs en 

bedrijfsvoeringprocessen in vanuit zijn ervaringen als docent en onderwijsmanager in het 

HBO.  

Hij zoekt binnen projecten naar nieuwe onderwijsconcepten en manieren van samenwerken 

waarin de uiteindelijke ruimtelijke uitwerking nog beter bijdraagt aan het primaire proces. Zijn 

specialisatie is gebruikersparticipatie. Bij complexe verandervraagstukken waar meningen 

verschillen leent hij oog en oor aan mensen in alle lagen van de organisatie en neemt zo 

iedereen in het proces mee.  

Meer info: https://www.linkedin.com/in/pepijnvansandijk/ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fmark-mobach-09916b5&data=02%7C01%7C%7C70734badf7bc4c3b5fc308d79521c01a%7C1a20d48498a649daa15f7f28b5999ede%7C0%7C0%7C637141844590269432&sdata=3lh23Hi2ChesUEg2sQHFrFERcrLi9IvRoAF6Kc%2FOcI0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fpepijnvansandijk%2F&data=02%7C01%7C%7C547a2dea564342f2def608d7952843cc%7C1a20d48498a649daa15f7f28b5999ede%7C0%7C0%7C637141872504760468&sdata=xps9OtOhHc2cJR7AmI82pLxnmyYWOdYi89PP32r6Sz0%3D&reserved=0

