
“We wachten op 
het IHP.”

“In onze regio is 
er sprake van 
netcongestie.”

‘Ja maar’ bingokaart
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“We worden al zo 
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“Er is geen geld.”
Zonnepanelen zijn niet goedkoop, het is een investering die zichzelf in ongeveer 8 jaar terugvierdient. 
Daarna geniet jouw school nog zeker jaren van gratis stroom. Dat neemt niet weg dat sommige scholen 
geen of te weinig eigen middelen hebben om te investeren in zonnepanelen. Gelukkig zijn er 
oplossingen. Zoals de Scholen Energiebespaarlening, een voordelige lening speciaal voor het onderwijs. 
Hier vind je verschillende manieren om zonnepanelen te financieren.  

“Er is geen tijd.”
Op een school wordt heel wat werk verricht. Het geven van goed onderwijs is natuurlijk het 
allerbelangrijkste. Stichting Schooldakrevolutie neemt scholen en schoolbesturen werk uit handen van 
rendementsberekeningen en samenwerking met de gemeente, tot advies over verzekeringen, 
financiering, recht van opstal en offerte richtlijnen. 

“We worden al zo vaak gebeld door commerciële partijen.”
Stichting Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. In onze adviezen 
staan de belangen van jouw school voorop. Wat ook belangrijk is, voor schoolbesturen en scholen is ons 
advies kosteloos. Ben je benieuwd naar ons werk? Lees hier over de ervaringen van andere scholen en 
schoolbesturen.

“We zijn nu bezig met ventilatie.”
Dat is ook heel hard nodig. Toch hoeft werken aan goede ventilatie en de installatie van zonnepanelen 
elkaar niet uit te sluiten. Een modern ventilatiesysteem verbruikt meer energie. Zonnepanelen kunnen 
deze extra energiekosten compenseren.

“Onze school is een monument.”
Dat maakt de installatie van zonnepanelen soms lastiger, maar lang niet altijd onmogelijk. Als de 
zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de straat mogen ze vaak wel geïnstalleerd worden. Lees hier hoe 
het Spinoza Lyceum zonnepanelen kreeg. 

“Zonnepanelen zijn brandgevaarlijk.”
Dat valt mee als je naar onderzoek door TNO kijkt. In 2018 waren er 23 incidenten met brand bij 
zonnepanelen terwijl er dat jaar 170.000 zonnesystemen geïnstalleerd zijn. De meeste branden ontstaan 
na een onvakkundige installatie. Samenwerking met een kwalitatief goede installateur is dus erg 
belangrijk. Soms stelt een verzekeraar wel extra eisen om de kans op brand zo klein mogelijk te maken. 
Een schooldakcoach adviseert over het verzekeren van een zonnesysteem. 

“We wachten op het IHP.”
Als je een schoolgebouw wil verduurzamen is het belangrijk te weten wat de toekomstplannen zijn met 
het gebouw. De ene gemeente heeft al een Integraal Huisvestingsplan, de andere nog niet. In 2023 wordt 
het voor iedere gemeente verplicht om een IHP te hebben. Is er nog geen IHP maar wel een wens voor 
een zonnedak? Onze regio-ambassadeurs bemiddelen vaak bij verschillende gemeentes. 

“In onze regio is er sprake van netcongestie.”
Netcongestie betekent dat het huidige elektriciteitsnet nog te weinig capaciteit heeft voor de 
teruglevering van zonne-energie. Een lastig probleem dat alleen de netbeheerder kan oplossen. Toch 
hoeft netcongestie niet het einde te betekenen van een zonne-project. De schooldakcoaches denken 
mee over een oplossing. Lees in dit kennisdocument welke opties er zijn om zonnepanelen te installeren 
in gebieden met netcongestie.

“We hebben al zonnepanelen.”
Ja? Hoeveel panelen liggen er al op het dak? Is dit aantal voldoende om het energieverbruik van de 
school af te dekken? Bekijk de schooldakkaart, want als jouw school een oranje stip heeft dan is er plaats 
voor nog veel meer zonnepanelen. Is het energieverbruik van de school afgedekt maar kunnen er nog 
200 of meer panelen bij? Zoek dan contact met een energiecoöperatie. Zij realiseren zonneprojecten 
waarbij de opgewekte zonne-energie gebruikt wordt door buurtbewoners.
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