
Wat komt er kijken bij de installatie
van zonnepanelen op schooldaken
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Dit moet er altijd gebeuren

dak & constructie

gemeente,  
verzekering, 

energieverbruik

offertes

realisatie

afrondende 
handelingen



Wat is de staat van ons dak?

draagkracht

dakbedekkingsstaatisolatie materiaal

obstakels en 
toegang tot het dak



Wat doet dit in de praktijk?

Wat doet deze bal hier?



Overleggen met gemeente, verzekeraar, energieleverancier

verzekeringseisen?

gemeentelijke zaken

- technisch

- bouwkundig

- brand

- oplevering

- Keuring (periodiek)

netaansluiting en leverancier
- zwaarte aansluiting en meterkast

- teruglevering mogelijk?

-elektriciteitscontract aanpassen

- salderen of SDE?

- aanmelding etc.

- eigendomssituatie

- toekomstplanning gebouw/functie

- vergunning nodig?



De praktijk: soms weerbarstig, maar wel leuk J

Bij nieuwbouwCombineren met groen dak Monumenten



Met wie gaan we in zee?
Offertes uitvraag………

……of aanbestedingsplichtig?

✓
✓
✓



Hoe werkt dat in de praktijk? Zonnescholen als voorbeeld

• Zonnescholen heeft al meer dan 130 scholen begeleid
• Voordeel door schaal en efficiency
• Europees aanbesteden?

• verplicht vanaf €214.000
• is niet eng J
• kost wat, maar levert ook veel op

• Raamcontract waar kleinere opdrachtgevers bij aan kunnen 
sluiten

• Afspraken liggen vast, altijd duidelijkheid, scheelt gedoe



De aanleg

Verticaal transport

Veilig en netjes werken

Langs obstakels

Aanleggen kabel tracés en veiligheidszones 

Legplan en veiligheidsplan! 

Altijd in overleg!



Oplevering en........feest

Omvormers (groot verbruiker)

Installatie in de meterkast

Opleveringskeuring 
en inspectie 

Feest 🎉





De cirkel rond maken

Afrondende 
handelingen

Aandacht in de klas
Administratieve handelingen

Monitoring systeem

- btw terugvragen/inregelen

- financiële verplichtingen voldoen

- subsidie dossier afronden

- verzekerings dossier afronden

`

- werkt het systeem naar behoren

- Display in gebouw

- borgen (zonne-) energietransitie in 
educatie aanbod

- Samen aandacht voor verdere 
verduurzamings mogelijkheden op 
school



Wat doet dit in de praktijk?

Display op centrale plek

Sunny bag voor extra 
aandacht op school

Lesmateriaal , gastlessen, mini colleges en 
nog veel meer

Afgestemd op de doelgroep



Wat kunnen Schooldakrevolutie en Zonnescholen 
betekenen? 

• Wij streven naar zoveel mogelijk zonnedaken op scholen

• Wij zijn onafhankelijk

• Advies en begeleiding & doorverwijzingen

• Altijd maatwerk


