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Duurzame scholen 

Door: Marco van Zandwijk

Schoolbesturen en gemeenten gaan 
steeds vaker voor een gezond, duur-
zaam en betaalbaar schoolgebouw. 
Dit blijkt uit de meer dan 80 prak-
tijkvoorbeelden die inmiddels op de 
website van de Green Deal Scholen 
te vinden zijn. Om alle beschikbare 
informatie te kunnen delen worden 
meerdere informatiebladen opge-
steld.   

Informatieblad 1:  Leeswijzer 
Duurzame kwaliteitseisen 
Het eerste informatieblad helpt 
schoolbesturen en gemeenten een-
voudig op weg met de keuze voor een 
hulpmiddel om bestaande schoolge-
bouwen te verduurzamen. Om te zien 
op welke manier de hulpmiddelen 
inzetbaar zijn bij het verduurzamen 
en verbeteren van onderwijsvast-
goed liet de Green Deal Scholen de 
door schoolbesturen en gemeenten 
meest gebruikte hulpmiddelen door 
W/E adviseurs onderling verge-
lijken: het Programma van Eisen 

(PvE) Frisse Scholen, GPR Gebouw 
en het Kwaliteitskader Huisvesting. 
Met de uitkomsten is een online 
leeswijzer opgesteld. Deze zet de 
drie hulpmiddelen naast elkaar. Het 
informatieblad geeft een antwoord 
op veel gestelde vragen als hoe en 
wanneer de hulpmiddelen worden 
gebruikt, hun werkwijze, opbouw en 
wettelijke grondslag. 

De praktijk leert dat het gebruik van 
de genoemde hulpmiddelen bij de 
afweging rondom renovatie of een 
nulmeting van de bestaande gebou-
wenvoorraad goed in staat zijn het 
verbeterpotentieel zichtbaar maken 
en ambities te formuleren. Door als 
gemeente en schoolbestuur zicht 
te hebben op dit verbeterpotentieel 
kunnen keuzes worden gemaakt, 
de financieringsbehoefte worden 
bepaald, prioritering plaatsvinden 
en tussentijds en achteraf op het 
resultaat worden getoetst. Dat de 
hulpmiddelen elkaar niet hoeven te 
bijten maar juist aanvullend voor 
elkaar kunnen zijn blijkt uit de wijze 
waarop deze zijn ingezet bij twee ge-

renoveerde scholen in de gemeente 
Utrecht en Rotterdam. 

Informatieblad 2:  80 inspireren-
de praktijkverhalen 
Op de website van de Green Deal 
Scholen worden inmiddels tachtig 
praktijkervaringen gedeeld door 
mensen die in het onderwijs werken. 
Door creativiteit en samenwerking 
met externe deskundigen blijkt er in 
de praktijk veel meer mogelijk dan 
gedacht. Het informatieblad helpt 
schoolbesturen en schoolleiders 
mogelijke verduurzamingsmaatre-
gelen in beeld te krijgen die passen 
bij de eigen situatie. Dit door te laten 
zien hoe collega-schoolbesturen het 
hebben aangepakt.

Om binnen de praktijkervaringen 
snel te kunnen zoeken naar ervarin-
gen die aansluiten bij de situatie van 
de school, kan op de website gebruik 
worden gemaakt van (zoek)filters. 
Zo kunnen de ervaringen wor-
den gefilterd op bouwjaar, budget, 
maatregelen of de onderliggende 
motivatie om te verduurzamen. In 

het opgestelde informatieblad is 
daarnaast ook een opdeling ge-
maakt in een aantal categorieën. 
Ook deze indeling in categorieën 
moet het zoeken binnen de praktijk-
ervaringen makkelijker maken. Het 
informatieblad sluit af met enkele 
praktijkverhalen die het verdienen 
het om apart genoemd te worden 
vanwege hun lef, visie of de bijzon-
dere oplossing die is gerealiseerd.

“Met een integrale gebouw 
aanpak wordt niet alleen het 
energieverbruik flink terug-
gedrongen, maar kan ook de 
leeromgeving worden verbeterd.”

Informatieblad 3: Verduurzamen 
door anders contracteren
Om de huidige gebouwenvoorraad 
te verduurzamen wordt regelmatig 
gewezen op de mogelijkheden van 
‘anders contracteren’. Uit gesprek-
ken met ervaringsdeskundigen blijkt 
verduurzaming een mooie bijvangst 
voor wie anders durft te contrac-
teren. Dit informatieblad brengt de 
motieven en voorwaarden hiervan in 
beeld. Het informatieblad geeft ant-
woord op veel gestelde vragen als; 
Waarom zou ik anders gaan contrac-
teren en wat is er anders aan? Is mijn 
organisatie al ingericht om anders te 
gaan contracteren en hoe kan daar-
voor draagvlak ontstaan? Voor het 
verkrijgen van antwoorden 
op deze vragen organiseerde de 
Green Deal Scholen samen met 
Bouwstenen voor Sociaal en de PO-
Raad in het voorjaar van 2017 een 
werkbijeenkomst met twaalf school-
besturen. Niet iedere organisatie 
blijkt er al rijp voor. De praktijk leert 
dat er aan een aantal voorwaarden 
moet worden voldaan om andere 
vormen van contracteren tot een 
succes te maken. Voor dit informa-
tieblad liet de Green Deal Scholen 
Bouwstenen voor Sociaal die voor-
waarden en een drie-tal motieven in 
kaart brengen. 

“Een nieuw contract voor het 
onderhoud van het schoolgebouw 
biedt de uitgelezen kans om ook 
de energieprestaties in het con-
tract mee te nemen.”

Informatieblad 4:  Inzicht in 
geslaagde businesscases 
Elke verbetering aan het school-
gebouw kost geld. De kunst is om 
dat bedrag slim terug te verdienen. 
Praktijkervaringen op de website 
van de Green Deal Scholen laten 
zien dat het besluit om wel of niet 
te starten met het doorvoeren van 
verbetermaatregelen start met het 
inzichtelijk maken van een zoge-
naamde businesscase. Een goede 
business case geeft antwoord op de 
vraag waarom het project zinvol is 
om uit te voeren. Het vormt daar-
mee een onderbouwing voor een 
investeringsbeslissing. Maar hoe stel 
je nu als schoolbestuur een busi-
ness case op? Daarover gaat dit 4e 
informatieblad. 

Voor dit informatieblad is in samen-
werking met de werkgroep scholen 
binnen het Deltaplan Duurzame 
Renovatie van de Dutch Green 
Building Council een format uit-
gewerkt voor het opstellen van de 
businesscase. Zo hoeven schoolbe-
sturen niet steeds zelf opnieuw het 
wiel uit te vinden. Het format biedt 
schoolbesturen structuur voor het 
gesprek met marktpartijen, maakt 
duidelijk welk investeringsbedrag te 

verantwoorden is, kan helpen met 
het vinden van financieringsmoge-
lijkheden en maakt ervaringen die 
daarmee worden opgedaan voor een 
grotere groep deelbaar. 

Voor het opstellen van een busines-
scase rondom verduurzaming van 
schoolgebouwen is het belangrijk 
inzicht te hebben in de uitgangs- 
situatie. Om een integrale afweging 
te kunnen maken dient er ook een 
(duidelijk) beeld te zijn van het 
ontwikkelperspectief van de school 
(denk aan de levensduurverwach-
ting) en de bredere context (IHP en 
DMOP). Voor het informatieblad zijn 
de achterliggende businesscases van 
tien van de 80 praktijkervaringen 
inzichtelijk gemaakt.  

“Onderwijsorganisaties hebben 
behoefte aan aanpakken die zich 
bewezen hebben. De tijd van 
mooie verhalen en vrijblijvend-
heid is duidelijk voorbij.”

Dit artikel wordt u aangeboden door: 
Green Deal Scholen  
info@GreenDealScholen.nl  
085 - 303 26 02 (ma t/m do)

Green Deal Scholen

De Green Deal Scholen heeft in de afgelopen 
twee jaar veel kennis gebundeld. Op de online 
kennisportal GreenDealScholen.nl is alles te 
vinden over het maken van beleid, het besparen 

van energie, het verbeteren van het binnenklimaat en het regelen van 
financiering. Ook de medewerkers van de Helpdesk helpen u graag op 
weg. Vragen kunnen gesteld worden aan de helpdesk, per mail info@
GreenDealScholen.nl of telefonisch 085-3032602 (ma t/m do).

De (vier) informatiebladen uit dit  
artikel zijn te downloaden als pdf via 
www.GreenDealScholen.nl. 

Zelf ook een goede praktijkervaring  
of geslaagde businesscase van een  
duurzaam gerenoveerde school? 
Deze kan worden gemeld via de  
website www.GreenDealScholen.nlVerduurzaming van 

schoolgebouwen


