Klimaatakkoord, vermindering van CO2-uitstoot,
verduurzaming van gebouwen. Komende jaren
komen er allerlei ontwikkelingen op je af.
Ontwikkelingen die jij als schoolbestuurder of
beleidsambtenaar moet meenemen als je aan
de slag gaat met je schoolgebouw(en).

VERDUURZAMING SCHOOLGEBOUWEN
Met het programma Scholen op Koers naar 2030 ondersteunen we scholen en gemeenten bij het opzetten van
een gezamenlijke en planmatige aanpak bij de brede verduurzamingsopgave in het onderwijs. Onze experts
ondersteunen met sectorspecifieke kennis, geven inzicht en begeleiden.

Hét startpunt voor het
verduurzamen van schoolgebouwen.
Samen op koers naar 2030
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Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Provinciaal ondersteuningsprogramma voor kleine schoolbesturen in het
PO (max. 10 gebouwen) en VO (max. 5 gebouwen)

JE LOKALE OPGAVE INZICHTELIJK?
STARTBIJEENKOMST
Samen vertalen we tijdens een startbijeenkomst
de landelijke naar uw eigen route.

VRAAG NU EEN STARTBIJEENKOMST AAN

DASHBOARD VERDUURZAMING

Direct zien per gemeente waar u met de
schoolgebouwen staat ten aanzien van de
doelstelling uit het Kitmaatakkoord?

DIRECT NAAR DASHBOARD VERDUURZAMING

Direct aan de slag met eenvoudige vormen
van energiebesparing die zorgen voor een
lagere energierekening.
.
Wij helpen je op weg!
Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt je schoolbestuur actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige
maatregelen om energie te besparen de zogenoemde ‘quick wins’.
Onze energiebespaarder helpt met inzicht creëren en het bepalen van de eerste stappen. "Vanuit het programma hebben wij een
diverse tools ontwikkeld waarmee wij de energie-intensiteit van scholen inzichtelijk maken of hoe je zelf via de rekentool gemakkelijk
de daadwerkelijke energieprestaties van schoolgebouw(en) en gebouwenportefeuille inzichtelijk maakt. Op deze manier krijgen
schoolbesturen snel inzicht in het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen."

Ga direct aan de slag
Nodig een Energiebespaarder uit!
Energiebespaarders helpen je inzichtelijk
te krijgen waarmee je nu al aan de slag
kunt

Ga zelf aan de slag met het gratis
startpakket!
Vraag het startpakket aan boordevol tips,
informatie en processtappen

Webinar: Aan de slag met de rekentool;
Daadwerkelijk Energieverbruik
Tijdens het webinar laten we zien hoe
scholen en gemeenten de gratis rekentool
kunnen gebruiken.

NODIG EEN
ENERGIEBESPAARDER UIT!

VRAAG EEN GRATIS
STARTPAKKET AAN!

SCHRIJF JE IN VOOR DE
WEBINAR!

Het programma Scholen op Koers is een meerjarenprogramma in opdracht van Ministeries OCW en BZK en in afstemming met sectorraden en VNG.

