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Afsprakenkader 

Het KennisPunt Scholenbouw kadert in de adviserende, ondersteunende en begeleidende rol die AGION 
vervult voor zijn klanten, inrichtende machten en bouwteams. Ook studenten en onderzoekers kunnen 
gebruik maken van de uitgebreide collectie van boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten 
en onderzoeksmateriaal over het thema scholenbouw. 

Het begrip KennisPunt Scholenbouw omvat een documentatiecentrum waar AGION een exhaustieve 
collectie aan scholenbouwliteratuur wil samenbrengen. 

Daarnaast staat het KennisPunt voor de uitbouw van expertise rond kwalitatieve scholenbouw. 

Collectie 

Het materiaal rond Scholenbouw is momenteel onderverdeeld in verschillende thema’s; 

• Schoolarchitectuur; algemene werken over de kwaliteit in scholenbouw, werken die goede 
voorbeelden bundelen alsook werken die een specifiek aspect van scholenbouw onder de loep 
nemen (zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, toegankelijkheid, brede school, comfort en gezondheid) 

• Scholenbouwbeleid; informatie over de overheidsfinanciering van scholenbouw maar ook 
literatuur met betrekking tot beleidsmonitoring van schoolgebouwen, de normering en de 
regelgeving 

• Totstandkoming en planning van schoolgebouwen; werken die handelen over de wijze waarop 
schoolgebouwen gepland en gerealiseerd worden 

• Gebruik en evaluatie; naslagwerken over het gebruik van scholen en technieken voor de evaluatie 
van schoolgebouwen 

• Schoolgebouwen als plaatsen; filosofische beschouwingen op het schoolgebouw 

De collectie bevat boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten, onderzoeksmateriaal, 
multimediamateriaal, etc. Al het materiaal rond Scholenbouw is opgenomen in een online catalogus. 

Daarnaast vindt u in het KennisPunt ook andere rubrieken zoals Architectuur en Planning, Onderwijs, 

Menswetenschappen, Recht, Vlaams Overheid, Personeel en HRM en Communicatie. Dit materiaal is niet 

opgenomen in de online catalogus.  

Het KennisPunt bezoeken 

U kan het KennisPunt Scholenbouw bezoeken na afspraak, elke werkdag van 9h tot 17h.  

Wenst u een afspraak, heeft u vragen over het gebruik van de catalogus of over de bibliotheek? Mail 

ons  via kena@agion.be.  

Met de online catalogus kan u uw bezoek thuis rustig voorbereiden. 

U vindt het KennisPunt op de vijfde verdieping van het Consciencegebouw in Brussel. In het gebouw 

meldt u zich aan bij de onthaalbalie op het gelijkvloers.  

Een medewerker van de afdeling Kennis en Advisering helpt u verder op weg. Heeft u tijdens uw bezoek 

aan het KennisPunt vragen? Dan kan u steeds bij hem/haar terecht.   

https://agion.auralibrary.nl/auraicx.aspx
https://agion.auralibrary.nl/auraicx.aspx
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw


                                                                                                                               

2 

Computers en internet 

Met uw eigen tablet, smartphone, laptop, … kan u gratis gebruik maken van het wifi-netwerk. U 

ontvangt de toegangscodes ter plaatse. 

Raadplegen van publicaties 

De boeken, naslagwerken, documentatiemappen en dergelijke van het KennisPunt kan u niet uitlenen. 

U kan de publicaties enkel ter plaatse raadplegen.  

Het is niet toegelaten om aantekeningen op de publicaties of documenten te maken. 

Na afloop van uw bezoek hoeft u de gebruikte publicaties niet te terug te plaatsen in de rekken. U laat 

de documenten op de tafel liggen, zodat de beheerder ze op de juiste plaats kan terugzetten. 

Kopiëren, scannen en downloaden 

Het is niet mogelijk om documenten te kopiëren of in te scannen. Reproducties maken met je eigen 
camera is toegestaan. 

Sommige digitale publicaties kan u downloaden via de catalogus.   

Hou in elk geval rekening met de geldende wetgeving over auteursrecht. De verantwoordelijkheid voor 
eventuele inbreuken of misbruiken tegen de wettelijke bepalingen met betrekking tot auteurs – en 
gebruiksrechten ligt volledig bij de bibliotheekgebruiker. AGION is niet verantwoordelijk voor eventuele 
inbreuken of misbruiken.  

Beschadiging 

Bij beschadiging en andere waardevermindering van een publicatie 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.  

 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht

