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 flinke besparingen op, zowel in CO2-uitstoot als in klinkende euro's. Maar
voor het zover is moet een schoolbestuur een flinke investering doen. Welke financieringsmogelijkheden zijn er? In dit
webinar gaan we volledig in op het financiële plaatje. Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds vertelt hoe de
Scholen Energiebespaarlening ervoor zorgt dat verduurzaming betaalbaar wordt, ook bij weinig eigen vermogen.
Daarnaast laat Wim Lengkeek, beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij Stichting Florion, zien dat verduurzaming niet
altijd gaat over de zoektocht naar extra geld. Door bestaande processen te optimaliseren ontstaat er soms ook
financiële ruimte.

2: Wat komt er kijken bij de installatie van zonnepanelen op schooldaken?
Donderdag 28 januari 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15
Als het besluit is genomen om zonnepanelen te laten installeren moet er nog heel wat gebeuren voordat ze op het dak
liggen. Over welke activiteiten hebben we het? Gaat u dit als schoolbestuur zelf uitvoeren of laat u zich begeleiden? Niels
van der Sandt, algemeen directeur van Stichting Schooldakrevolutie, en Hotze Hofstra, directeur van Zonnescholen, laten
praktijkvoorbeelden zien. Op deze manier bent u volledig voorbereid op de installatie van zonnepanelen op uw
schooldak..

3: Aan de slag met energiebesparing
Donderdag 11 februari 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15
De meeste scholen kunnen nog behoorlijk wat energie besparen. En met een aantal led-lampen en isolatie bent u er
nog lang niet. Hoe pakt u dit dan wel goed aan? Tijdens dit webinar presenteert Jeroen Paas van Kenniscentrum RuimteOK het programma Scholen Besparen Energie. Karen Friele van Energie Expertisecentrum Flevoland vertelt over
energiebesparende maatregelen waar u nog niet aan had gedacht.

4: Duurzame scholen: een samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten
Donderdag 4 maart 16.00 (inlog vanaf 15.45)-17.15
Bij het verduurzamen van schoolgebouwen is een goede samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen van
groot belang. Beide partijen zijn nodig voor een succesvolle invulling van de verduurzamingsopgave in het onderwijs.
Maar hoe bepalen gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de juiste koers? Marion Breg presenteert het programma
Scholen op Koers naar 2030 dat gemeenten en schoolbesturen ondersteunt om succesvol samen te werken aan
verduurzaming. Ook maakt u kennis met voorbeelden uit de praktijk. Wilco Meenhorst, programmamanager vastgoed in
de gemeente Utrecht licht toe hoe hier vanuit de gemeente schoolbesturen ondersteunend worden.

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