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• Programma Scholen op koers naar 2030



Samenwerking op Rijksniveau

• Samen op koers naar 2030 - 2050

Samenwerking binnen Kennis en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed



Samenwerking op inhoud

• Samenhang en verbinding programma’s 

Energie      
opwekken

Energie 
besparen

Educatie                    
& gedrag

Innoveren                 
en leren

Financieren Eerste hulp 
bij ventilatie

http://www.scholenopkoers.nl/
http://www.schooldakrevolutie.nl/
http://www.scholenbesparenenergie.nl/
http://www.aardgasvrijescholen.nl/
http://www.schooldakrevolutie.nl/
http://www.ruimte-ok.nl/
http://www.ruimte-ok.nl/


Beleid rondom duurzame schoolgebouwen

Waarom zijn we op reis?



Sectoranalyse 



CO2-Reductiepad



Hoe ga je samen aan de slag?

• Gemeente en schoolbesturen

• In 7 stappen naar gezonde en duurzame schoolgebouwen

1. Waar sta je?

2. Weet je waar je heen moet?

3. Wat wil je precies?

4. Hoe ga je dat aanpakken?

5. Hoe ga je dat betalen?

6. Hoe ga je dat organiseren?

7. Hoe borg je dat?



Spoorboekje

9

Spoorboekje aanvragen:



Spoorboekje

• Onderwerpen
• Kwaliteit

• Veiligheid

• Gezondheid

• Onderwijskundige functionaliteit

• Aansluiting op kindvoorzieningen

• Duurzaamheid

• Bekostiging

• Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

• Borging in de verordening



Duurzaam Meerjaren Gebouwen Beheer



Duurzaam Meerjaren Gebouwen Beheer

• Handreiking in februari jl. gepubliceerd



• Waar sta je?

• Dashboard verduurzaming onderwijsvastgoed

- In één oogopslag de verduurzamingsopgave voor het onderwijs in beeld

- Direct inzicht in de lokale opgave: gemeentelijk en schoolbestuur niveau

- Sectorale Routekaart Onderwijs als leidraad

• Benchmark tool Scholen Besparen Energie

Stap 1: inzicht in de lokale opgave

Inlog Dashboard:



Stap 2: opgave

• Weet je waar je heen moet?



Stap 3: ambities
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Stap 3: Wat wil je?

Drie pijlers:

1. Tot 5 jaar Korte termijn

2. 5-20 jaar Middellange termijn

3. >25 jaar Lange termijn



Stap 3: Wat wil je?

1. Tot 5 jaar:

- Eenvoudige kwaliteitsverbetering 

(energiebesparende maatregelen die zich in max. 5 jaar terugverdienen; 

- Dagelijks onderhoud, simpele maatregelen tegen warmtestuwing en 
verbeteren binnenklimaat;

- EML (Erkende Maatregelen Lijst);

- Ondersteuning vanuit het programma Scholen Besparen Energie.



Stap 3: Wat wil je?

2. 5-20 jaar

- Middellange termijn maatregelen 

(levensduurverlenging 5 tot 20 jaar) 

- Voornamelijk (D)MOP werk (schoolbesturen)

- Afhankelijk van resterende levensduur gebouw

- Maar: afstemming met IHP!

- Handreiking Duurzaam Meerjaren Gebouwen Beheer



Stap 3: Wat wil je?

3. >25 jaar

- Renovatie en (ver)nieuwbouw;

- Integrale levensduurverlenging 25 jaar of langer;

- Basis: IHP;

- Vraag: renoveren of sloop en nieuwbouw?



Stap 4: (Deel)plannen

• Hoe ga je dat aanpakken?

• Plannen op lokaal niveau uitwerken.



Stap 5: Bekostiging

• Hoe ga je dat betalen?

• Wat moet?

• Wat mag?

• Wat kan?

• Schoolbesturen

• Gemeente

• Subsidies



Stap 6: Uitvoering

• Hoe ga je dat organiseren?

• Wie is eigenaar?

• Afspraken over uitvoering

• manier van aanbesteden

• standaardisering

• Opstellen (prestatie)contracten

• Opleveren/toetsen



Stap 7: Vaststellen

• Hoe ga je dat borgen?

• Vastleggen in IHP

• Vastleggen in verordening

• Vastleggen in overeenkomst

• Elke vier jaar een update



SUVIS-regeling Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen

Voorwaarden

• bestemd voor verbouwing bestaande schoolgebouwen;

• in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen treffen om het 
binnenklimaat te verbeteren.

• De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd 
worden;

• De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. 
Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis



• Ondersteuning vanuit Ruimte-OK

• Startbijeenkomst gemeente en schoolbesturen

• Verdiepingsbijeenkomst gemeente en schoolbesturen

• Individuele ondersteuning gemeente/schoolbestuur

• Zelf plan opzetten en uitwerken: hoe zet je nu de volgende stap?

• Wie zijn onze reisgenoten?

• Wie is onze reisleider?

• Zijn er tussenstops nodig?

• Gaan we samen of individueel?

www.scholenopkoers.nl

http://www.scholenopkoers.nl/


Wat is onze 
bestemming:

Duurzame 
ontwikkeling van 
onze scholen is 
een ontwikkeling 
die voorziet in 
de behoefte van nu 
zonder de 
behoefte van 
toekomstige 
generaties in 
gevaar te brengen



Ondersteuning Duurzaam IHP
• Startbijeenkomsten & Individuele gesprekken

• Koersdocument en IHP-Koerscheck

• Dashboard Verduurzaming Onderwijsvastgoed

https://www.scholenopkoersnaar2030.nl/kennis-en-voorbeelden/dashboard-verduurzaming-onderwijs
https://www.scholenopkoersnaar2030.nl/startbijeenkomst
https://scholenopkoersnaar2030.nl/nieuws/ihp-koerscheck
https://www.scholenopkoersnaar2030.nl/kennis-en-voorbeelden/dashboard-verduurzaming-onderwijs
https://scholenopkoersnaar2030.nl/nieuws/ihp-koerscheck


Tools en kennisdocumenten
• Brochure competent en duurzaam opdrachtgeverschap

• Zelfevaluatie competent en duurzaam opdrachtgever

• Handreiking Duurzaam IHP

• Rekentool energie-intensiteit, CO2 en benchmark

• Beslisboom verduurzaming scholen

• Kwaliteitskaders PO en VO

• TCO rekentool

• Kostenverdeler instrument

• Afwegingskader renovatie/nieuwbouw

• Maatregelpakketten



Inspiratie en Evaluatie
• Inspirerende voorbeelden

• Praktijkervaringen

• Innovatieve technieken & processen in beeld

• Inzicht in businesscases

https://scholenopkoersnaar2030.nl/kennis-en-voorbeelden/praktijkervaringen
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