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SCHOLENBOUW

MARCO VAN ZANDWIJK, 

Ruimte-OK.

NAAR AANLEIDING VAN EEN INTERVIEW BIJ BNR BOUWMEESTERS DIT VOORJAAR1) 

KREEG IK DEZE ZOMER REGELMATIG VRAGEN OVER DE VERDUURZAMING VAN 

SCHOOLGEBOUWEN. EN DAN MET NAME OVER HET UITBLIJVEN DAARVAN. DE WERK-

ZAAMHEDEN VANUIT DE LANDELIJKE GREEN DEAL SCHOLEN HEBBEN MIJ ÉÉN DING 

GELEERD: ECHTE VERSNELLING MOET VAN BINNENUIT KOMEN. EIGENAARSCHAP EN 

BESTUURLIJKE BORGING VANUIT DE SCHOOLBESTUREN IS ONMISBAAR OM ECHTE 

STAPPEN TE ZETTEN.2)

WERKEN AAN DUURZAAMHEID
MOET VAN BINNENUIT KOMEN

LANDELIJKE GREEN DEAL SCHOLEN

Een belangrijke impuls voor de verduurzaming van 

het onderwijsvastgoed gaat uit van de landelijke 

Green Deal Scholen. Deze is eind 2014, als één 

van de acties uit het Nationaal Energieakkoord, 

ondertekend door de PO-Raad, VO-raad, VNG, 

de ministeries van OCW, BZK, I&M en EZ, 

Kenniscentrum Ruimte-OK en Klimaatverbond 

Nederland. Doel is schoolbesturen en gemeenten 

op weg te helpen naar gezonde, duurzame en 

betaalbare schoolgebouwen.3)

MATCHEN VAN VRAAG EN AANBOD

Waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

nieuwbouw van scholen en eigenaar blijven van 

de gebouwen, ligt de verantwoordelijkheid voor 

onderhoud en exploitatie bij schoolbesturen. 

Zij zijn dan ook de voornaamste beslissers over 

duurzame renovatie. Om duurzame renovatie op 

gang te krijgen, zouden marktpartijen volgens 

mij sterker moeten inspelen op de vraag naar een 

sluitende businesscase. Op dat vlak moet nog veel 

missiewerk worden verricht. Maak duidelijk wat 

de toegevoegde waarde van verduurzaming van 

de gebouwen voor scholen zelf is. Hoe kan reno-

vatie aansluiten bij hun doelstelling kwalitatief 

goed onderwijs te bieden? De praktijk laat zien 

dat een meer integrale aanpak, waarbij ook het 

binnenklimaat wordt meegenomen, de exploita-

tiekosten kan drukken. Zo kan er geld vrijkomen 

voor onderwijsmiddelen en kwaliteitsverbetering. 

Een integrale aanpak kan wellicht ook gemeenten 

over de streep trekken om mee te betalen aan 

een verbeterslag, omdat daarmee de levensduur 

van het schoolgebouw wordt verlengd en nieuw-

bouw kan worden uitgesteld. 

BUSINESSCASES EN BESLISBOMEN

Vanuit het uitvoeringsprogramma dat uit de 

Green Deal Scholen is voortgekomen, worden 

inmiddels stappen genomen om het organiserend 

vermogen verder te stimuleren. Scholen krijgen 

‘VOORKOMEN MOET WORDEN DAT  

SCHOLEN EN GEMEENTEN STEEDS OPNIEUW  

HET WIEL GAAN UITVINDEN’ 

NOTEN
1) www.ruimte-ok.nl/actueel/blog-school-

van-de-toekomst

2) Delen van dit artikel zijn eerder versche-

nen in Schooldomein en het magazine 

Toekomstbouwers van de DGBC. Van beide 

hebben wij toestemming deze ook voor 

de Scholenbouweditie van Stedebouw & 

Architectuur te gebruiken.

3) Zie ook: www.GreenDealScholen.nl.
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bijvoorbeeld hulp bij het denken vanuit busi-

nesscases waarmee ze investeringsbeslissingen 

kunnen onderbouwen. Ruimte-OK is kartrekker 

van dat programmaonderdeel. Businesscases 

van bestaande schoolgebouwen die succesvol 

duurzaam zijn gerenoveerd, worden in beeld 

gebracht. Daarnaast is in samenwerking met de 

Deltaplan-werkgroep scholen van Dutch Green 

Building Council een format uitgewerkt voor het 

opstellen van deze businesscases. Zo hoeven 

schoolbesturen niet steeds opnieuw het wiel uit 

te vinden. Parallel loopt een traject waarbij RVO 

als kartrekker samenwerkt met Arcadis aan een 

beslisboom die schoolbesturen gaat helpen af te 

wegen welke maatregelpakketten het beste bij 

hun verduurzamings- én onderwijsopgave pas-

sen. Ook dat soort praktische hulpmiddelen helpt 

scholen om zelf de regie te nemen en eigenaar-

schap te tonen.

GEÏNTEGREERDE AANPAK

Ik pleit er ook voor om behalve de energetische 

staat ook de technische en onderwijskundige 

staat van schoolgebouwen in kaart te brengen. 

Dat integrale gebouwinzicht is nodig om tot een 

strategisch meerjarengebouwenplan te komen. 

Nu ontbreekt dat inzicht vaak. Dat maakt het 

voor schoolbesturen lastig om goed af te kunnen 

wegen welke maatregelen ze kunnen nemen om 

tegelijkertijd onderwijs én vastgoed te optimali-

seren, welke investeringen daarmee zijn gemoeid 

en welke opbrengsten en terugverdientijden ze 

kunnen verwachten. Hebben ze dat inzicht wel 

dan kunnen ze integraal, vanuit hun complete 

portefeuille, aan de slag. Niet voor de korte, maar 

voor de lange termijn. Nodig is organiserend 

vermogen dat deze geïntegreerde aanpak aan de 

vraagzijde gaat aanjagen.

RESULTATEN GREEN DEAL SCHOLEN NA ÉÉN JAAR

De Green Deal Scholen is inmiddels meer dan 

een jaar vol aan de slag. Wat heeft het eerste jaar 

vanuit het perspectief van zowel schoolbesturen 

als gemeenten opgeleverd?

Wim Lengkeek, beleidsadviseur onderwijshuisves-

ting bij de PO-Raad: “Met onze helpdesk en ken-

nissessies over Renovatie van Schoolgebouwen 

hebben we honderden schoolbesturen en 

gemeenten op weg kunnen helpen. Door het hele 

land hebben we presentaties gehouden. We zien 

dat veel schoolbesturen best aan de slag willen 

HET GEBOUW VAN HELICON VMBO DEN BOSCH IS INGRIJPEND GERENOVEERD MET HOGE GPR-SCORE EN WERKWIJZE MET ECO-TEAMS OM DUURZAAMHEID BINNEN HET ONDERWIJS TE VERANKEREN. 

[ARCHITECTEN AAN DE MAAS/SP-ARCHITECTEN. FOTO: HENNIE RAAYMAKERS/DAPH]
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met een gezond en duurzaam schoolgebouw, 

maar dat ze niet goed weten hoe ze met name 

de financiering kunnen aanpakken. Juist over dit 

onderwerp hebben we veel kennis en business-

cases kunnen delen.

Een belangrijk punt waaraan we hebben gewerkt, 

is het veranderen van de mindset. We hebben 

schoolbesturen en gemeenten gestimuleerd 

om buiten de bestaande kaders te denken. Als 

je het welzijn van kinderen – die aantoonbaar 

beter presteren in een gezond schoolgebouw – 

vooropstellen, ga je anders denken. Dan ga je 

zoeken naar de mogelijkheden en blijkt ineens 

veel meer mogelijk dan je van tevoren dacht. 

Belangrijk gegeven hierbij is dat schoolbesturen 

elkaar inspireren. Daarom hebben we binnen de 

Green Deal Scholen zoveel mogelijk verschillende 

praktijkvoorbeelden en de bijbehorende financie-

ringsoplossingen beschikbaar gemaakt op onze 

kennisportal (zie ook kader). 

De intensievere samenwerking tussen vertegen-

woordigers van schoolbesturen en gemeenten 

heeft er bovendien voor gezorgd dat er nu een 

gezamenlijke aanpak voor onderwijshuisvesting is 

geformuleerd. Dit voorstel ligt nu bij de staats-

secretaris. Ook wij merken dagelijks dat we door 

samen op te trekken veel meer bereiken. Het is 

onze taak om die doorvertaling ook op lokaal 

niveau te stimuleren.” >

PRAKTIJKVOORBEELDEN VERDUURZAMEN ONDERWIJSGEBOUWEN

Schoolbesturen en gemeenten gaan steeds vaker voor een gezond, duurzaam en 

betaalbaar schoolgebouw. Dit blijkt ook uit de meer dan 80 voorbeelden uit de 

praktijk die inmiddels op de website van de Green Deal Scholen zijn te vinden. 

Door creativiteit en samenwerking met externe deskundigen blijkt in de praktijk 

veel meer mogelijk dan gedacht. Een voor scholen opgesteld informatieblad 

helpt onderwijsorganisaties de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in beeld te 

krijgen die passen bij de situatie van de school. Van een aantal van deze ervarin-

gen wordt momenteel de onderliggende businesscase inzichtelijk gemaakt.  

De praktijkervaringen zijn opgesteld op verzoek van en samen met de onderwijs-

organisaties. Er is behoefte aan aanpakken die zich hebben bewezen. De tijd van 

mooie verhalen en vrijblijvendheid is duidelijk voorbij.

Speciaal voor deze Scholenbouweditie’ stelde van Zandwijk een Top-10 verduur-

zaamde scholen samen. Deze is ook in deze scholenbouweditie te vinden. 

Zie pagina 50.

Een goede praktijkervaring kunt u melden via www.GreenDealScholen.nl.

STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN INVESTEERT IN GEDRAG EN TECHNIEK OM HET ENERGIEVERBRUIK TE VERLAGEN. [FOTO: SOOOG]
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Annemie Loozen, programma-adviseur energie 

bij VNG: “We zijn flink aan de slag om intern een 

koppeling te maken tussen onderwijshuisves-

ting, verduurzaming en financiering. Dit zijn bij 

gemeenten van oudsher gescheiden werelden, 

maar als je duurzame en betaalbare onderwijsge-

bouwen wilt, is die koppeling onontbeerlijk.

Voor gemeenten is het daarnaast belangrijk 

dat we huisvestingsopgaven op wat grotere, 

regionale schaal bekijken. Zo kun je een integrale 

afweging maken tussen de diverse schoolge-

bouwen en daarmee een gefundeerde beslis-

sing nemen om in het ene schoolgebouw meer 

te investeren dan in het andere. Met Integrale 

Huisvestingsplannen (IHP) bekijk je de gemeen-

telijke en regionale vraag op een overstijgend 

niveau. Daarmee creëer je vaak al direct meer 

mogelijkheden, ook voor financiers.

Wat de Green Deal Scholen ons als gemeen-

ten heeft opgeleverd, is het op diverse plekken 

ontstaan van lokale Green Deals. Dit geldt voor 

zowel grote als kleine gemeenten. Ook is duidelij-

ker geworden dat gemeenten en schoolbesturen 

veel winst kunnen behalen door samen op te 

trekken bij onderwijshuisvesting. Zij weten elkaar 

dan ook steeds beter te vinden.”

SCHOLENBOUW

PRIORITEIT SCHOLEN EN GEMEENTEN

Voor de zomer organiseerde de Green Deal Scholen door het land kennissessies rondom de Renova-

tieopgave van Schoolgebouwen. Tijdens de regiobijeenkomsten konden de deelnemers op een kaart 

aangeven op welke manier ze met het thema ‘duurzaamheid’ en ‘renovatie’ binnen de eigen organi-

satie aan de slag zouden gaan. De ingevulde actiekaarten geven aan waar de prioriteit van scholen/

gemeenten ligt als het gaat om duurzame renovatie van schoolgebouwen.

Top 5 meest voorkomende acties:

1.  opstarten gezamenlijk overleg, bespreekbaar maken van ambities ten aanzien van duurzaamheid 

en renovatie

2.  aan de slag met energiemonitoring, inzicht verkrijgen in eigen energieverbruik en controle ener-

giefacturen

3.  duurzaamheid integraal benaderen, inventarisatie bestaande gebouw(en) met Kwaliteitskader 

Huisvesting

4.  onderzoeken haalbaarheid Quick wins, in beeld krijgen (betaalbare) verduurzamingsmaatregelen

5.  aanvragen subsidie voor advies, gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling

‘DUIDELIJK IS GEWORDEN DAT  

GEMEENTEN EN SCHOOLBESTUREN  

VEEL WINST KUNNEN BOEKEN DOOR  

SAMEN OP TE TREKKEN BIJ  

ONDERWIJSHUISVESTING’ 

i
bit.ly/Eindhovense-schoolpleinen

bit.ly/2o4esJ7

bit.ly/praktijkervaringen


