
Energieneutraal, gezond en klaar voor de toekomst

10 scholen krijgen de kans mee te doen in de eerste Nul op de 
Meter pilot binnen het programma Scholen vol Energie. Een School 

vol Energie heeft na een Nul op de Meter renovatie een gezond 
binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst.

AANMELDEN
Wilt u meedoen of meer informatie, neem dan 
contact op met Olivier Lauterslager via 
olivier.lauterslager@platform31.nl

SCHOOL VOL ENERGIE
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Waarom?
Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en 
de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. Het 
binnenmilieu en de energetische kwaliteit van de meeste 
scholen is bedroevend slecht. Beide factoren leiden tot slechte 
leer- en werkomstandigheden en onnodig hoge exploitatielasten. 
Hoogste tijd dus voor een grondige aanpak. En dat kan met 
een Nul op de Meter renovatie: betaalbaar, snel (voor scholen 
op maximaal 4 weken) energieneutraal, met een comfortabel 
hoogwaardig binnenmilieu, een levensduurverlenging van de 
school met 30 jaar en de kwaliteit van nieuwbouw, of beter. 

Nul op de Meter
In de woningbouwsector is Nul op de Meter inmiddels een 
begrip: renoveren naar gegarandeerd energieneutraal met 
het geld van de oude energierekening. Deze succesvolle 
aanpak, inmiddels zijn er ruim 500 Nul op de Meter woningen 
gerealiseerd en worden er wekelijks nieuwe opgeleverd, willen 
we nu ook voor scholen ontwikkelen in het programma School 
vol Energie, samen met u! 

School vol Energie met Nul op de Meter
Hoe gaan we dat doen? Door het realiseren van betere 
marktcondities voor het ontwikkelen en realiseren van 
betaalbare Nul op de Meter concepten voor scholen. Om dit te 
realiseren brengt het programma Scholen vol Energie vraag, 
aanbod, regelgeving én f inanciering samen. We bundelen de 
vraag tot een omvangrijke vraag en coachen bouwpartijen om 
te komen tot een passend aanbod. En het belangrijkst misschien 
wel: we brengen vraag en aanbod met elkaar in contact. Op die 
manier hebben we straks betaalbare, opschaalbare proposities 
voor Nul op de Meter scholen met een gezond hoogwaardig 
binnenmilieu en klaar voor de toekomst.



Zomer 2016, is uw school erbij?
We selecteren 10 scholen voor de pilotfase. De renovatie gaat 
van start in de zomer van 2016. School vol Energie richt zich 
alleen op renovatie van bestaande scholen, voor zowel primair 
als voortgezet onderwijs. Om tot een geslaagd project te komen 
dat ook inzetbaar is voor andere scholen hebben we een aantal 
selectiecriteria voor deze 10 koploper pilots. De belangrijkste 
zijn: 

• uitermate gemotiveerd en ambitieus schoolbestuur, directie 
en gemeente;

• scholen met een goede ruimtelijke kwaliteit, die modern 
onderwijs kunnen huisvesten;

• scholen van bouwjaar voor 1992 van een typologie die 
landelijk vaker voorkomt;  

• scholen die geen grote krimp (>10%) van leerlingaantallen 
verwachten in komende twee decennia;

• scholen die op een natuurlijk renovatiemoment zitten 
en over een reële reservering voor groot onderhoud 
beschikken.

“DE RENOVATIE GAAT 
VAN START IN DE ZOMER 
VAN 2016.”



Hulp vanuit Energiesprong
De scholen die mee gaan doen in de pilotfase School vol 
Energie ontvangen procesondersteuning vanuit Energiesprong 
bij de voorbereiding, aanbesteding en uitwerking van hun 
renovatieopgave. Er is, bewust, geen subsidie beschikbaar 
voor de investering want de ontwikkeling van een, 
langlopende laagrentende, f inancieringsoplossing is juist 
onderdeel van de uitdaging aan onder andere de markt . 
Energiesprong werkt ondertussen samen met haar partners 
aan f inancieringsconstructies en regelgeving zodat de juiste 
markcondities gecreëerd worden.

Energiesprong en de Green Deal
School vol Energie is onderdeel van de Green Deal Scholen.  
De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel 
schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, 
gezonde en betaalbare scholen, hetgeen moet leiden tot een 
gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. 
Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen 
met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal 
gebouw door Energiesprong | Platform 31. 

Meer informatie en de uitgebreide selectiecriteria vindt u op 

ENERGIESPRONG.NL/BLOG/SCHOOLVOLENERGIE

http://energiesprong.nl/blog/schoolvolenergie



