
 
Programma Een Duurzame School - Het kan! 

1: Hoe bekostig ik de verduurzaming van schoolgebouwen? 

Donderdag 14 januari 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15 

Het verduurzamen van schoolgebouwen levert rendement op, zowel voor het klimaat als voor de schoolbegroting. Om 

dat te behalen is eerst een flinke investering nodig. In dit webinar gaan we in op de financiële aspecten van 

verduurzaming. Welke nieuwe en bestaande financieringsmogelijkheden zijn er voor scholen? De gloednieuwe 

subsidiepot Specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS) kan in 2021 aangevraagd worden: Judith Veraart 

legt uit hoe. Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds legt de Scholen Energiebespaarlening uit, die gunstig is 

voor scholen met weinig eigen vermogen. Wim Lengkeek, beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij Stichting Florion laat 

zien hoe  hij de verduurzaming van basisschool de Mirt in Kampen heeft aangepakt. Door bestaande processen te 

optimaliseren kwam daar ruimte voor. 

2: Wat komt er kijken bij zonnepanelen op mijn schooldak? 

Donderdag 28 januari 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15 

Zodra het besluit voor de aanschaf van zonnepanelen is genomen, volgt de praktische fase. Welke installateur en welke 

panelen kiest u? Hoeveel zonnepanelen passen er op het dak? Wat moet daarvoor gebeuren? U kunt dit als 

schoolbestuur zelf uitzoeken of expertise inschakelen. Niels van der Sandt, algemeen directeur van Stichting 

Schooldakrevolutie en Hotze Hofstra, directeur van Zonnescholen, laten zien hoe andere scholen dit hebben aangepakt. 

Zij beantwoorden praktische en bestuurlijke hulpvragen van deelnemers. 

3: Aan de slag met energiebesparing 

Donderdag 11 februari 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15 

Een duurzame doelstelling reikt verder dan  zonnepanelen, want het allerschoonst is de energie die helemaal niet hoeft 

te worden opgewekt. De meeste scholen kunnen nog veel energie besparen, maar hoe kunt u dat op uw eigen school of 

samen met uw eigen gemeente het beste aanpakken? Tijdens dit webinar presenteert Jeroen Paas van Kenniscentrum 

Ruimte-OK het programma Scholen Besparen Energie. Karen Friele van Energie Expertisecentrum Flevoland vertelt over  

energiebesparende maatregelen waar u misschien nog niet aan had gedacht. 

4: Succesvolle samenwerking van schoolbesturen en gemeenten 

Donderdag 4 maart 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15 

Een soepele samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen is cruciaal voor het verduurzamen van 

schoolgebouwen. Hoe gaan gemeenten en schoolbesturen samen een succesvolle energietransitie in? Marion Breg 

presenteert het rijksprogramma Scholen op Koers naar 2030 dat gemeenten en schoolbesturen ondersteunt om 

succesvol samen te werken aan verduurzaming. U krijgt voorbeelden uit de praktijk. Wilco Meenhorst, 

programmamanager vastgoed in de gemeente Utrecht licht toe hoe hier vanuit deze gemeente schoolbesturen 

ondersteunend worden. 

Interesse in één of meerdere webinars? Schrijf u in via deze link.

onderdeel van

https://scholenbesparenenergie.nl
https://www.eef-flevoland.nl
http://eepurl.com/cXhMhX

