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De Energiebespaarder 
helpt u op weg
Voor veel schoolbesturen in Nederland liggen er 
volop kansen om met laagdrempelige maatre-
gelen energie en geld te besparen. In april 2019 
is daarom het programma ‘Scholen Besparen 
Energie’ gestart. Dit programma helpt schoolbe-
sturen actief en onafhankelijk bij het zetten van 
de eerste stappen. In dit artikel leest u over de 
eerste ervaringen binnen het programma en hoe 
u kunt beginnen met besparen.

De eerste ervaringen 
Al 82 schoolbesturen, die gezamen-
lijk verantwoordelijk zijn voor meer 
dan 1.200 scholen, maken gebruik 
van het programma. Dit kan via een 
gratis startpakket dat zij kunnen 
aanvragen, door vragen te stellen 
aan de online helpdesk of door een 
Energiebespaarder uit te nodigen. 
De Energiebespaarders merkten de 
eerste maanden na de lancering dat 
het voor veel schoolbesturen lastig 
is om een helder overzicht te krijgen 
van de diverse opgaves en hoe hier-
mee aan de slag te gaan. Zo zijn er 
veel vragen over de Informatieplicht 
en de verschillende scans en on-
derzoeken die worden aangeboden. 
Jeroen Paas is zo’n Energiebespaarder 
en ondersteunt scholen door heel 
Nederland: “Veel schoolbesturen 
weten niet goed waar ze moeten be-
ginnen, welke prioriteiten ze moeten 
stellen en wat er allemaal kan. De 

onafhankelijke ondersteuning vanuit 
dit programma helpt hen om inzicht 
te krijgen in hun energieverbruik, 
ambities te bepalen en inzichtelijk te 
krijgen welke stappen zij nu kunnen 
nemen.” 

Veel 
schoolbesturen 
weten niet goed 
waar te beginnen
 
Waar te beginnen? 
“Allereerst is het voor een schoolbe-
stuur belangrijk om inzicht te krijgen 
in het energieverbruik”, aldus Jeroen. 
Door het complete energieverbruik 
om te rekenen naar verbruik per 

vierkante meter  gebruiksoppervlak 
(energie-intensiteit), kan het bestuur 
de verschillende schoollocaties in 
de portefeuille onderling vergelij-
ken. Wat zijn mijn best presterende 
gebouwen en waar is nog veel winst 
te behalen? Jeroen: “Bij verschil-
lende scholen brachten we samen 
met het schoolbestuur deze ‘ener-
gie-intensiteit’ in kaart. Dit maakt 
in één oogopslag duidelijk wat de 
energieprestatie per locatie is en of 
de Informatieplicht geldt. Van hieruit 
kunnen de juiste prioriteiten en 
vervolgstappen per locatie bepaald 
worden. Hierbij is het belangrijk dat 
het schoolbestuur duidelijk heeft wat 
het ambitieniveau is, die bepaalt im-
mers wat ze uiteindelijk gaan doen.” 
 
 
Juiste onderzoek 
“Vervolgens bepaalt u met het 
totaaloverzicht of een vervolg-
onderzoek per locatie nodig is.” 
Vervolgonderzoeken maken in-
zichtelijk welke maatregelen het 
schoolbestuur per locatie kan treffen 
om energie te besparen. Zo loont het 
bijvoorbeeld bij gebouwen met een 
hoge energie-intensiteit en een lange 
resterende levensduur om een uitge-
breid onderzoek uit te laten voeren, 
zoals een Energieprestatieadvies 
(EPA-maatwerk). Hierbij wordt uit-
gebreid naar verschillende aspecten 
van het gebouw gekeken.

Bij locaties met een laag energiever-
bruik is een beknopte energiescan, 
de Tip 10 lijst uit het startpak-
ket of een scan met de Erkende 
Maatregelen Lijst (EML) van RVO 
vaak al voldoende. Een EPA is niet 
nodig, dit maatwerkrapport vertelt 
bij zo’n locatie alleen wat al bekend 
is: het energieverbruik is laag, de 
prestatie van het pand is optimaal 
en er zijn weinig maatregelen nodig. 
Jeroen: “Bij een van de school-
besturen lag een offerte voor zes 
EPA-maatwerkrapporten, een flink 
kostenplaatje. Toen de energie-in-
tensiteit inzichtelijk werd, bleek op 
slechts één school het energiever-
bruik zo hoog dat daar een uitgebreid 
onderzoek een goede keuze zou zijn. 
Het schoolbestuur besloot toen één 
onderzoek uit te laten voeren. Op de 
overige locaties ging het bestuur met 
de EML-lijsten aan de slag.” 

 

Concrete maatregelen 
De Energiebespaarders keken op 
verschillende schoollocaties waar 
kansen en bespaarmogelijkheden 
lagen. Zo stond op één locatie de 
verwarming nog aan bij een buiten-
temperatuur van dertig graden en 
waren CV-leidingen onder vloeren 
niet goed geïsoleerd.

Ook zagen de Energiebespaarders dat 
het gebouwbeheersysteem bij ver-
schillende scholen beter ingeregeld 
kon worden. Jeroen: “Op een van de 
scholen hielp ik de hoofdconciërge 
met de instellingen die hij eenvoudig 
zelf kan bijsturen. Vervolgens boekte 
hij een cursus om meer te leren over 
het gebouwbeheersysteem, zodat hij 

niet meer volledig afhankelijk was 
van een externe installateur.” 

Naast technische aanpassingen kun-
nen scholen via bewustwording en 
gedragsverandering ook veel bespa-
ren. Zo staan de lichten, digiborden 
en computers op verschillende 
scholen vaak aan terwijl deze niet 
gebruikt worden. Jeroen: “Op een 
school gingen de leerlingen zelf aan 
de slag met de Tip 10 lijst uit het 
startpakket. Naast het opsporen van 
bespaarmogelijkheden zijn ze ook 
meteen bewust met het onderwerp 
bezig. Dit heeft een positief effect op 
het eigen gedrag van de leerlingen.”  

Benieuwd hoe een Energiebespaarder 
uw school kan helpen verduurzamen? 
Ga naar de website www.scholen-
besparenenergie.nl en nodig een 
Energiebespaarder uit op uw school. 

 

 
Wilt u aan de slag met het  
verduurzamen van uw scholen? 
Ga zelf aan de slag met het gratis startpakket; boordevol tips,  
informatie en processtappen. 
 

Nodig een Energiebespaarder uit op uw locatie om samen te kijken  
waar u stappen kunt zetten. 
 

Of stel uw vragen aan de helpdesk:  
085 - 303 26 02 of via info@scholenbesparenenergie.nl. 

Instellingen die  
je eenvoudig zelf 
kan bijsturen

Energiebespaarder Jeroen Paas


