
 

 

      

Daadwerkelijk energiegebruik bestaande 

gebouwenvoorraad scholen daalt gestaag 

Bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs hebben in 10 jaar tijd 

13% energiebesparing gerealiseerd. Dit blijkt uit verdiepend onderzoek naar het 

daadwerkelijk energiegebruik dat Kenniscentrum Ruimte-OK door TNO heeft laten 

uitvoeren. 

Over de gehele gebouwenvoorraad is dit een verbruiksreductie van 358 gigawattuur, ongeveer 

net zoveel als het jaarverbruik van 24.000 woonhuizen. De behaalde verbruiksreductie komt 

overeen met een CO2-emissiereductie van ongeveer 103 kiloton CO2. 

Het onderzoek laat voor het eerst zien wat het historisch verloop van het energiegebruik is 

binnen de gehele sector funderend onderwijs op basis van daadwerkelijk energiegebruik. 

Omdat scholen in het PO en VO al geruime tijd energiebesparing en CO2-emissiereductie op 

de agenda hebben staan en er diverse interventies zijn uitgevoerd in het verleden levert dit 

onderzoek dan ook waardevolle inzichten op. Met deze inzichten kan beoordeeld worden of de 

aanpak (voldoende) effectief is.  

  

Afbeelding 1: Historische ontwikkeling gemiddeld (gecorrigeerde) daadwerkelijke energie-intensiteit sectoren 

(kWh/m2.jr) PO en VO 2010 t/m 2019. Er wordt een onderscheid gemaakt naar vier bouwjaarklassen. 

De grafiek in Afbeelding 1 laat duidelijk zien dat er een gestage daling is in het totale 

energiegebruik. Zoals verwacht heeft de oudste bouwjaarklasse het hoogste energieverbruik. 

Indien we nader kijken naar de onderliggende gebruikssoorten, aardgas (graaddagen-

/buitentemperatuur gecorrigeerd) en elektriciteit, dan zien we bij beide gebruikssoorten deze 

daling terug. Zie hiervoor de grafieken in Afbeelding 2 en 3. 

https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2021/11/TNO-2021-P10330_Alternatief-BENG2-Eindnorm-2050-1.pdf


 

 

      

Daarbij is het opvallend dat de daling van het elektriciteitsverbruik een versnelling laat zien, 

maar bij de daling van het aardgasverbruik juist een vertraging. Omdat op scholen het grootste 

gedeelte van het energiegebruik voortkomt uit het aardasverbruik kan deze afremming als 

zorgwekkend gezien worden. De reductie van het aardgasverbruik naar aardgasvrij is immers 

de grootste opgave uit het klimaatakkoord. In dit onderzoek zijn cijfers tot en met 2019 gebruikt. 

De effecten van het klimaatakkoord zullen echter pas na 2019 inzichtelijk worden, omdat het 

klimaatakkoord in 2018 is aangekondigd.  

 

Afbeelding 2: Historische ontwikkeling gemiddelde daadwerkelijke aardgasintensiteit (m3/m2.jr) sectoren PO en VO 

2010 t/m 2019 (buitentemperatuur/graaddagen gecorrigeerd). 

 

Afbeelding 3: Historische ontwikkeling gemiddelde daadwerkelijke elektriciteitsintensiteit (kWh/m2.jr) sectoren PO 

en VO 2010 t/m 2019 

 



 

 

      

Als we de afname van het energiegebruik per vierkante meter vloeroppervlak doortrekken naar 

de gehele populatie van 9.331 scholen voor PO en VO in Nederland, dan zien we een totale 

verbruiksreductie van 358 gigawattuur (GWh) in tien jaar tijd op een totaal van 2.802 GWh. Dit 

komt overeen met 1,29 petajoule en een CO2-emissiereductie van 103 kiloton.  

De algehele daling van het energiegebruik laat zien dat de inspanningen van schoolbesturen 

om hun energiegebruik te verlagen hun vruchten afwerpen. Ook andere inspanningen die 

worden gedaan om scholen bewust te maken van hun energiegebruik en te zorgen voor 

onderlinge kennisdeling op dit gebied zullen hun invloed hebben. Denk daarbij onder andere 

aan het programma Greendeal Scholen die van 2014 tot 2019 liep en het SER energieakkoord 

met besparingsdoelen voor de gebouwde omgeving. De impact van de invoering van het 

klimaatakkoord en maatregelen zoals de informatieplicht energiebesparing zijn nog niet terug te 

zien in deze cijfers. In hoeverre welke interventie bijdraagt aan de totale reductie is echter 

moeilijk te zeggen, daarvoor zou verdiepend onderzoek nodig zijn. 

 

Reactie sectorraden:  

De PO-Raad en de VO-Raad vinden het goed dat de resultaten van de inspanningen die 

schoolbesturen en scholen hebben gedaan om energie te besparen nu op sectorniveau 

inzichtelijk zijn gemaakt. Schoolbesturen zijn bewust bezig met het besparen van energie en dit 

werpt zijn vruchten af. Het daadwerkelijk verbruik daalt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en 

daarmee voor de toekomst van onze leerlingen. Daarnaast zou het fijn zijn als dit ook tot 

kostenreductie zou leiden aan de exploitatiekant, zodat er meer middelen vrijgespeeld worden 

voor het primair proces in de school. 

De PO- en VO-Raad zijn niet verrast dat de daling in gasverbruik afvlakt. Veel schoolbesturen 

hebben het laaghangend fruit voor energiebesparing nu wel geplukt. De Sectorale Routekaart 

van het funderend onderwijs laat zien dat er een renovatie- en vernieuwingsslag nodig is om 

schoolgebouwen weer goed geschikt voor het onderwijs en duurzaam te maken. Er is een 

drastische versnelling nodig in renovatie en nieuwbouw van scholen, die alleen ingezet kan 

worden als het Rijk hier structureel 730 miljoen extra per jaar voor vrij maakt, aldus het 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Schoolbesturen en gemeenten 

kunnen dan voortvarend aan de slag met de slechtste gebouwen, die zij veelal al geprioriteerd 

hebben in hun integraal huisvestingsplan (IHP). Bovendien kunnen deze gebouwen direct 

onderwijsadaptief, gezond en toegankelijk gemaakt worden. 

De PO- en VO-Raad roepen schoolbesturen op om door te zetten in de aandacht voor 

energiebesparing. Energiebesparing is -naast van het gebouw- ook afhankelijk van de gebruiker 

en daar blijft continue inzet op nodig.  

 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/school-kind-omgeving-schoolgebouwen/sectorale-routekaart
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/12/ibo-onderwijshuisvesting-funderend-onderwijs-een-vak-apart-een-toekomstbestendig-onderwijshuisvestingsstelsel


 

 

      

Samenvattend is er een duidelijke daling zichtbaar in het daadwerkelijk energiegebruik van de 

sector funderend onderwijs. Ook is bekend dat alle betrokkenen bij onderwijshuisvesting zich 

extra in zullen moeten zetten om de doelen uit het klimaatakkoord voor 2030 en 2050 te 

behalen. Daarvoor resteert nog een grote opgave voor energiebesparing. Scholen die aan de 

slag willen met verduurzaming en energiebesparing of hun aanpak willen intensiveren, kunnen 

gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van Kenniscentrum Ruimte-OK. Om scholen te 

ondersteunen bij die opgave zijn verschillende ondersteuningsprogramma’s, kennisitems en 

tools beschikbaar waar scholen en gemeenten vanaf morgen al samen mee aan de slag 

kunnen. Met de reken- en benchmarktool daadwerkelijk energiegebruik kunnen scholen ook 

hun eigen daadwerkelijke energie-indicator (kWh/m2.jr) en CO2-emissie intensiteit (kg/m2.jr) 

uitrekenen en vergelijken (benchmarken) met andere scholen.  

 

Ondersteuningsaanbod energiebesparing:  

• Ondersteuningsprogramma Scholen besparen Energie (eenvoudig energie besparen) 

• Ondersteuningsprogramma Scholen op koers naar 2030 (aan de slag met de bredere 

opgave voor verduurzaming) 

• Reken- en benchmarktool daadwerkelijk energiegebruik (tool die snel de daadwerkelijke 

energie- en CO2-emissie indicator berekent en vergelijkt met andere scholen) 

• Rekenmodel verduurzaming scholen (maakt snel het financiële effect van 

verduurzaming van scholen inzichtelijk) 

• Handreiking Duurzaam Meerjaren Gebouwenbeheer (handreiking die scholen helpt om 

van een traditionele onderhoudsaanpak tot een duurzame integrale aanpak te komen) 

 

Voor meer informatie neem contact op met Kenniscentrum Ruimte-OK 

www.ruimte-ok.nl / tel. 085 - 303 2602 / info@ruimte-ok.nl  

 

N.B. Het onderzoek naar het historisch verloop van het daadwerkelijk energiegebruik sector funderend onderwijs is als 

aanvulling uitgevoerd binnen een breder onderzoek naar daadwerkelijk energiegebruik en de relatie met de BENG2 

indicator. Het aanvullend onderzoek wordt op korte termijn gepubliceerd en ook geplaatst op de website van 

Kenniscentrum Ruimte-OK. Het hoofdonderzoek met de aanvullende paragraaf is vanaf volgende week hier terug te 

lezen. 

 

https://scholenbesparenenergie.nl/tools-kennisitems/
https://www.scholenopkoersnaar2030.nl/
https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/rekentool-daadwerkelijk-energieverbruik
https://bbn.nl/kenniswinkel/rekenmodel-verduurzamen-scholen/
https://www.ruimte-ok.nl/kennis-en-voorbeelden/kennisbank/handreiking-duurzaam-meerjaren-gebouwenbeheer#:~:text=Deze%20handreiking%20ondersteunt%20scholen%20het,bredere%20verduurzamingsopgave%20voor%20het%20onderwijs
mailto:info@ruimte-ok.nl
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2021/11/TNO-2021-P10330_Alternatief-BENG2-Eindnorm-2050-1.pdf

