


 Introductie EEF

• Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) 
• Een initiatief van de provincie Flevoland om de energietransitie 

te versnellen 
• Ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van hun 

duurzame energie- en energiebesparingsprojecten 
• Duurzame scholen Flevoland: Energiebesparing



 Energiebesparing 

• EEF helpt scholen in Flevoland om energie te besparen
• Door middel van opstellen energieplan
• Kan ook voor scholen buiten Flevoland (geen financiering via EEF)



 Energieplan

• Energieplan bestaat uit:
• Energiescan
• Factuurcontrole
• Data analyse uit slimme 

meters
• Begeleiding acties in 

energieplanner

Energiescan

Onderhoudsplan

Comfortwensen

Financiële ruimte

Een scan van het hele 
pand, om de 

mogelijkheden inzichtelijk 
te krijgen.

Zijn er specifieke wensen 
die aandacht vragen, zoals 

tocht door de ramen of 
vochtplekken op de muur.

Welk onderhoud is al 
gepland, dan kan de 

verduurzamingsaanpak 
hierop aansluiten.

Welke ruimte is er om te 
investeren en wanneer 

moet dit zijn terugverdient.



 Energiebesparing scholen

Primair energieverbruik Universiteit



 Verwarming: dag instellingen 

• Instellen naar ruimtegebruik, ook bij wisselend ruimtegebruik
• bso/verhuur 
• Toepassen van overwerktimers
• Door de verwarming 1 graad lager te zetten bespaar je gemiddeld 6% gas



 Verwarming: dag instellingen 



 Verwarming: vakantieperiode 

• Vakantieperiode 
• Niet volledig doorstoken
• Nacht temperatuur juist instellen
• 10-12 graden wanneer de school minimaal 1 week dicht is



 Verwarming: vakantieperiode 

€60,- 

101m
³

€50,
- 

87m
³ 

€150,- 

274m³

€210,- 

372m³ 



 Verwarming: elektrische boiler 

• Elektrische boilers
• Tot 65 graden
• Wees kritisch op gebruik, veel boilers kunnen 

gewoon uit.
• Ivm legionella moet het water gedurende één 

uur op min 60 graden verwarmd worden
• Tijdschakelklok bij close-in/keukenboilers (10 

liter) 



 Verlichting en Elektra

• Overstappen op led verlichting
• Aanwezigheidsdetectie/ 

tijdschakelaars op verlichting
• Apparaat zorg, schakelklokken, 

automatische regelingen



 Ventilatie

• Door ventilatie heb je warmte, koude en vochtverliezen. De 
oplossing? 
• De terugwinning hiervan met warmteterugwinning.

• Uit buiten opening en vakanties
• Automatiseren
• Aanwezigheidsdetectie in toiletten



▪ info@eef-flevoland.nl  
▪www.eef-flevoland.nl 
▪T:   + 31 (0)85 4000300

 Contactgegevens

mailto:info@eef-flevoland.nl
https://deonflevoland.nl/energie-expertisecentrum-flevoland/

