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Opbouw KennisPunt Scholenbouw

Eén van de doelstellingen van AGION is het uitbouwen en permanent beheren van een KennisPunt
scholenbouw. Dit kan bouwheren en architecten bijstaan in het plannings-, ontwerp- en bouwproces van
scholen en ondersteuning bieden voor de uitwerking van een optimaal concept voor functionele en
duurzame schoolinfrastructuur.
Het begrip KennisPunt bestaat uit 2 delen. Enerzijds een documentatiecentrum, waar we een exhaustieve
collectie aan scholenbouwliteratuur willen in onder brengen. Anderzijds verstaan we onder ‘kennispunt’
ook de uitbouw van expertise rond kwalitatieve scholenbouw. Uit de praktijk blijkt dat het bouwen van
een school een complex proces is, waar bouwwereld, onderwijs, gezondheid, en andere maatschappelijke
sectoren samen komen. Het is dan ook cruciaal om kennis te ontwikkelen rond die specifieke thema’s en
de onderlinge relaties en in te spelen op behoeftes op micro, meso en macro-niveau.
Het materiaal rond Scholenbouw is in thema’s onderverdeeld. De boomstructuur vindt u in bijlage 1. De
collectie bevat boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten, onderzoeksmateriaal,
multimediamateriaal, etc. Het KennisPunt telt ook andere rubrieken die ondersteunend zijn voor de
collectie van Scholenbouw, en voor de algemene werking van AGION.
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I SCHOLENBOUW
II ARCHITECTUUR EN PLANNING
III ONDERWIJS
IV RECHT
V COMMUNICATIE
VI VLAAMSE OVERHEID
VI HRM (of personeelzaken?)

Het materiaal rond Scholenbouw is opgenomen in een digitale databank, de Endnote databank. Voor elke
bron wordt de auteur, titel, uitgeverij, jaartal, … maar ook het ‘plaatsingsnummer’ vermeld. De databank is
opgebouwd overeenkomstig het thema waartoe de bron behoord.
Een voorbeeld:
Agion 2009. De schoolgebouwenmonitor 2008. Indicatoren voor de kwaliteit van de
schoolgebouwen in Vlaanderen, Antwerpen, Garant. I.B.3.2 AGIO
I = Scholenbouw
I.B = Scholenbouwbeleid
I.B.3 = Monitoring en survey
I.B.3.2 = Survey’s en monitors
+ de eerste 4 letters van de auteur
De afdelingen Kennis en Advisering en de Stafdienst coördineren het KennisPunt. Het aspect kennisbeheer
ligt bij Greet Paulissen en het dagelijks beheer bij Elke Sirou.
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Het gebruik van het KennisPunt Scholenbouw
Extern gebruik
Bouwheren, architecten, onderzoekers, studenten, etc. kunnen hier informatie vinden over
scholenbouw, de bronnen raadplegen, en indien gewenst begeleiding krijgen in hun zoektocht.
Openingsuren: Het KennisPunt is elke werkdag open van 9u tot 17u.
Afspraak maken: Bezoekers worden verwacht een afspraak te maken via kennispunt@agion.be.
Afhankelijk van de vraag kan een medewerker beschikbaar is om te helpen bij het opzoekingswerk. De
bezoeker kan bij hem/haar terecht voor specifieke vragen.
Raadplegen documenten: Bezoekers kunnen alleen ter plaatse documenten raadplegen, en er zal
gevraagd worden om de documenten te laten liggen opdat de beheerder ze op de juiste plaats kan
terugzetten. Bezoekers kunnen geen documenten meenemen.
Kopiëren van documenten: Kopieën kunnen gemaakt worden tegen een vergoeding van 0.03 eurovoor
een zwart-wit versie in A4-formaat en 0.11 euro voor een kleur versie in A4-formaat.
Geef de
beheerder of iemand van AGIOn even een seintje als je kopieën wil nemen dan helpen we je graag
verder. Voor een aantal documenten beschikken we ook over een digitale versie.
Copyright: Zowel voor het kopiëren en scannen van gedrukte documenten, als voor het afdrukken en
downloaden van elektronische documenten moet de gebruiker de wetgeving inzake auteurs- en
reproductierechten respecteren. De verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken
tegen de wettelijke bepalingen met betrekking tot kopiëren, auteurs – en gebruiksrechten ligt volledig
bij de bibliotheekgebruiker. …
ICT: Elke bezoeker kan gebruik maken van de opzoekcomputer. Externe computers aansluiten op het
AGION netwerk is niet toegelaten.
Algemene bepalingen:
-
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Het gebruik van elektronische apparaten (GSM’s e.a.) is toegestaan in zoverre zij de normale
werking van de bibliotheek niet storen.
AGION is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of schade aan eigendom van bezoekers.
In geval van beschadiging en andere waardevermindering van het geraadpleegde werk is de
bezoeker verplicht de schade te vergoeden. Zowel de beoordeling van de schade als het
vaststellen van de schadevergoeding behoort tot de bevoegdheid van AGION. Indien de
gebruiker bij beschadiging van het werk weigert de gevraagde vergoeding te betalen, kan
AGION de nodige gerechtelijke stappen ondernemen.

