OP WEG NAAR DUURZAME, GEZONDE EN BETAALBARE SCHOLEN
Uitvoeringsprogramma 2015 - 2017

9.000

Hoog energieverbruik

Schoolgebouwen

Ca. 270 mln. m3 gas
Ca. 800 mln. kWh elektriciteit
kosten € 180 - 360 mln.

Primair Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs

200.000

Onderwijsprofessionals

Ongezond binnenklimaat

2.400.000

Dit kan leiden tot mindere prestaties en hoger
ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten

Leerlingen
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Bezoek de regionale
bijeenkomsten en
vergroot je kennis

Up-to-date blijven?
Bekijk de Online
kennisportal:
greendealscholen.nl

Vragen? We helpen
je graag! Helpdesk
voor schoolbesturen
en gemeenten
085 – 303 26 02
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Word ambassadeur voor een
gezond binnenklimaat en
bewust energieverbruik

amenlijke ambitie
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Breng de huidige situatie in kaart
Maak gebruik
van bestaande
hulpmiddelen

150
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Start een
lokale Green
Deal

15

scholen krijgen
een bijdrage in
advieskosten

gemeenten krijgen een bijdrage in
advieskosten voor verduurzaming
en financieringsconstructies

n iet tegenhouden door financiële belemmeringen

Maak als monumentale school gebruik van Duurzame Scholenfonds van het Restauratiefonds
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Huidige energierekening

scholen worden
energieneutraal
gerenoveerd

(variabel deel, ex-BTW, gem./jaar)

PO-school

VO-school

€ 8.000
€ 20.000

€ 35.000
€ 139.000

1.400 m2

gas
elektriciteit

Zorg voor
goede
inregeling van
installaties

Mogelijke
besparing:

Maak gebruik
van mogelijke
financieringsvormen

Schatting

8.000 m2

10% tot 50%
15% tot 30%

Zoek partijen die helpen ambities te realis ere n
2017

ca.
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Schoolgebouwen zijn
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gestart met
verduurzaming
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Verlichting op
scholen zorgt
voor bijna

50%

Een goed
onderhouden
ventilatiesysteem
draagt bij aan een

gezond binnenklimaat

Meer informatie of meedoen met het programma?
www.greendealscholen.nl | 085 – 303 26 02
info@greendealscholen.nl |
@GrDeal_Scholen

Een zonnepaneel
produceert
gemiddeld

van het totale
elektriciteitsgebruik

Een Schoolgebouw
verbruikt gemiddeld:

10 m3 gas/m2
en 30 kWh/m2

150
kWh per
2
m / per jaar

