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Aan de slag met energiebesparing

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

2. De opgave

- Wat moet en wat mag? En wat komt eraan? - inzicht in de opgaven

3. Keuzes maken

- Doelen stellen - wanneer zijn we tevreden en binnen welke tijd? -ambitieniveau

4. Plan van aanpak

- Opdelen in haalbare sporen - vastleggen

- Spoor 1: Korte termijn Laaghangend fruit TVT ≤ 5 jaar

- Spoor 2: Middellange termijn Meerjaren onderhoud (DMOP) TVT ≤ 10 à 15 jaar

- Spoor 3: Lange termijn Integraal renoveren/ bouwen (D-IHP) Alle maatregelen

Integreer stap 4 met de gedragsmaatregelen en werk samen met experts!

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen
https://www.ruimte-ok.nl/kennis-en-voorbeelden/kennisbank/verantwoordelijkheid-en-bekostiging-van-ventilatie
https://www.masterplanventilatie.nl/tweede-tool-beschikbaar-van-masterplan-ventilatie-quickscan-ventilatie-in-scholen/
https://www.masterplanventilatie.nl/tweede-tool-beschikbaar-van-masterplan-ventilatie-quickscan-ventilatie-in-scholen/


Aan de slag met energiebesparing

5. Geld

- Wat kost het? Zit er verschil tussen geld dat we hebben (stap 1) en wat we nodig hebben (stap 2)?

6. Doen!

- Voer de maatregelen uit (wat kunnen we zelf? Anders ook inkoop, offertes vergelijken, etc.)

7. Hebben we de doelen uit stap 3 behaald? 

- Meten = weten (gebruik de rekentool opnieuw!)

- Bijsturen waar nodig

- Vier en feestje met de leerlingen (en beloon ze!)

Beginnen is de meest belangrijke stap van het hele werk!

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen
https://www.ruimte-ok.nl/kennis-en-voorbeelden/kennisbank/verantwoordelijkheid-en-bekostiging-van-ventilatie
https://www.masterplanventilatie.nl/tweede-tool-beschikbaar-van-masterplan-ventilatie-quickscan-ventilatie-in-scholen/


Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Bouwjaar

NAW gegevens

Bruto vloeroppervlak

Energieverbruik

Optioneel: 

- Renovatiejaar

- Resterende levensduur

- Leerlingaantal

- Kosten

Eenvoudig naar daadwerkelijk energieverbruik kijken als eerste stap

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen
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Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Enter enter en je bent er!

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Kleuren geven direct inzicht in laag, gemiddeld of hoog

Nr. Naam school Adres Plaatsnaam Type 

onder-

wijs 

Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Resterende 

technische 

levensduur

Vloer- 

opper-

vlak BVO 

(m2)

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

energielabel 

A+ (%)

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

Energielabel C 

(%)

1 Samen op weg school Daarzo 1 Daardorp PO 1942 29 21 560 64,7 -27% -51%

5 OBS Daar ginds Zowaar daar 12a Zowaardam PO 1976 45 5 457 76,1 -14% -43%

2 BS De harde werker Hierzo 28 Hierstad PO 1981 40 10 1230 102,5 16% -23%

6 Basisschool Aan de basis Beginpunt 1 Beginplaats PO 1984 37 13 765 123,0 40% -7%

7 BS De Rocketeers! Somewhere 312 Over the RainbowPO 1998 23 27 1560 153,6 74% 16%

3 OBS Om het hoekje Overginds 3 Ginds aan de RijnPO 2014 7 43 2587 158,4 80% 20%

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaamErgens 22 Ergenseveen PO 1923 98 15 1260 194,6 121% 47%

Totaal energieverbruikGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Ook inzicht in elektriciteits- en aardgas-intensiteit

Nr. Naam school Plaatsnaam Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Daadwer-

kelijke 

aardgas 

intensiteit 

(kWh/m2/jr)

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

Energielabel 

A+ (%)

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

Energielabel C 

(%)

Daadwer-

kelijke 

elektriciteit 

intensiteit 

(kWh/m2/jr) 

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

Energielabel 

A+ (%)

Procentuele 

afwijking van 

de benchmark 

Energielabel 

C (%)

1 Samen op weg school Daardorp 1942 29 64,7 35,6 -11% -66% 29,1 -39% 4,0%

5 OBS Daar ginds Zowaardam 1976 45 76,1 57,1 42% -45% 19,0 -60% -32,0%

2 BS De harde werker Hierstad 1981 40 102,5 89,3 123% -15% 13,2 -72% -52,8%

6 Basisschool Aan de basis Beginplaats 1984 37 123,0 110,2 175% 5% 12,8 -73% -54,3%

7 BS De Rocketeers! Over the Rainbow 1998 23 153,6 135,5 238% 30% 18,1 -62% -35,3%

3 OBS Om het hoekje Ginds aan de Rijn 2014 7 158,4 140,7 251% 35% 17,7 -63% -36,8%

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaamErgenseveen 1923 98 194,6 180,0 349% 72% 14,5 -70% -48,1%

Totaal Gasverbruik ElektriciteitsverbruikGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Doe ik het beter of slechter dan de buren?

Nr. Naam school Plaatsnaam Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Energie- 

bespaar en 

info-plicht

Procentuele 

afwijking 

energie-

verbruik t.o.v. 

de bouwjaar-

klasse (%)

Scope 

economisch 

rendabele 

terugverdien- 

tijd

Vervolg-

onderzoek

Prioriteit

1 Samen op weg school Daardorp 1942 29 64,7 nee -45% <=15 jaar energiescan laag

5 OBS Daar ginds Zowaardam 1976 45 76,1 nee -47% <=5 jaar quickscan laag

2 BS De harde werker Hierstad 1981 40 102,5 nee -21% <=5 jaar quickscan gemiddeld

6 Basisschool Aan de basis Beginplaats 1984 37 123,0 nee -6% <=10 jaar energiescan gemiddeld

7 BS De Rocketeers! Over the Rainbow 1998 23 153,6 nee 30% <=15 jaar energiescan hoog

3 OBS Om het hoekje Ginds aan de Rijn 2014 7 158,4 ja 68% <=15 jaar energiescan hoog

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaamErgenseveen 1923 98 194,6 nee 2% <=10 jaar energiescan hoog

Totaal Advies energiebesparingGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


Aan de slag met de rekentool

1. Inzicht

- Wat verbruiken we eigenlijk en hoe verhoudt dat zich tot vergelijkbare scholen? - onderzoek

Nieuwe gebouwen die het slecht doen hebben altijd voorrang!

Nr. Naam school Plaatsnaam Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Energie- 

bespaar en 

info-plicht

Procentuele 

afwijking 

energie-

verbruik t.o.v. 

de bouwjaar-

klasse (%)

Scope 

economisch 

rendabele 

terugverdien- 

tijd

Vervolg-

onderzoek

Prioriteit

1 Samen op weg school Daardorp 1942 29 64,7 nee -45% <=15 jaar energiescan laag

5 OBS Daar ginds Zowaardam 1976 45 76,1 nee -47% <=5 jaar quickscan laag

2 BS De harde werker Hierstad 1981 40 102,5 nee -21% <=5 jaar quickscan gemiddeld

6 Basisschool Aan de basis Beginplaats 1984 37 123,0 nee -6% <=10 jaar energiescan gemiddeld

7 BS De Rocketeers! Over the Rainbow 1998 23 153,6 nee 30% <=15 jaar energiescan hoog

3 OBS Om het hoekje Ginds aan de Rijn 2014 7 158,4 ja 68% <=15 jaar energiescan hoog

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaamErgenseveen 1923 98 194,6 nee 2% <=10 jaar energiescan hoog

Totaal Advies energiebesparingGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen




En dan?

2. De opgave

- Wat moet en wat mag? 

- Laaghangend fruit kan altijd! 

- Kijk of de school moet voldoen aan de energie bespaarplicht

Bij wetgeving is er geen keuze

Nr. Naam school Plaatsnaam Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Energie- 

bespaar en 

info-plicht

Procentuele 

afwijking 

energie-

verbruik t.o.v. 

de bouwjaar-

klasse (%)

Scope 

economisch 

rendabele 

terugverdien- 

tijd

Vervolg-

onderzoek

Prioriteit

1 Samen op weg school Daardorp 1942 29 64,7 nee -45% <=15 jaar energiescan laag

5 OBS Daar ginds Zowaardam 1976 45 76,1 nee -47% <=5 jaar quickscan laag

2 BS De harde werker Hierstad 1981 40 102,5 nee -21% <=5 jaar quickscan gemiddeld

6 Basisschool Aan de basis Beginplaats 1984 37 123,0 nee -6% <=10 jaar energiescan gemiddeld

7 BS De Rocketeers! Over the Rainbow 1998 23 153,6 nee 30% <=15 jaar energiescan hoog

3 OBS Om het hoekje Ginds aan de Rijn 2014 7 158,4 ja 68% <=15 jaar energiescan hoog

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaamErgenseveen 1923 98 194,6 nee 2% <=10 jaar energiescan hoog

Totaal Advies energiebesparingGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?
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En dan?

3. Doelen stellen 

- Spoor 1 – Laaghangend fruit / eenvoudig energie besparen

- Spoor 2 – Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP)

- Spoor 3 – Naar een lokaal Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (D-IHP)

Integreer stap 4 met de gedragsmaatregelen en werk samen met experts!

Nr. Naam school Bouw-

jaar

Leeftijd 

gebouw 

(# jaar)

Resterende 

technische 

levensduur

Daadwer-

kelijke 

energie 

indicator 

(kWh/m2/jr)

Daadwer-

kelijke 

aardgas 

intensiteit 

(kWh/m2/jr)

Daadwer-

kelijke 

elektriciteit 

intensiteit 

(kWh/m2/jr) 

Energie- 

bespaar en 

info-plicht

Procentuele 

afwijking 

energie-

verbruik t.o.v. 

de bouwjaar-

klasse (%)

3 OBS Om het hoekje 2014 7 43 158,4 140,7 17,7 ja 68%

7 BS De Rocketeers! 1998 23 27 153,6 135,5 18,1 nee 30%

4 RK BS Wij zijn lekker duurzaam 1923 98 15 194,6 180,0 14,5 nee 2%

6 Basisschool Aan de basis 1984 37 13 123,0 110,2 12,8 nee -6%

2 BS De harde werker 1981 40 10 102,5 89,3 13,2 nee -21%

1 Samen op weg school 1942 29 21 64,7 35,6 29,1 nee -45%

5 OBS Daar ginds 1976 45 5 76,1 57,1 19,0 nee -47%

Totaal Aardgas Elektra Advies energiebesparingGebouwgegevens

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?

4. Plan van aanpak 

- Spoor 1 – Laaghangend fruit / eenvoudig energie besparen TVT ≤ 5 jaar

- Ga op zoek in de school

- Zelf doen Laaghangend fruit

- Uitbesteden Alle mogelijke maatregelen binnen het spoor (of meerdere sporen)

- Hybride En zelf op zoek en een expert mee laten kijken (of combi)

Door in de school op zoek te gaan naar energiebesparing weet je wat er te halen is

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?

4. Plan van aanpak 

- Ga op zoek in de school

- Gebruik de Tip 10 lijst 

- Nodig de energiebespaarder uit

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen




4. Plan van aanpak 

- Ga op zoek in de school

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


























































En dan?

5. Zorg voor geld

- Zoek budget

- Denk out of the box zoals bijvoorbeeld via crowdfunding

- Betrek de directie en het bestuur erbij

Kijk wat je zelf kan of zoek partijen met goede referenties

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?

6. Laat de maatregelen uitvoeren

- Kijk wat de school zelf kan doen (bijvoorbeeld eigen onderhoudsmedewerker)

- Bepaal of de school zelf aan de slag gaat met de gedragsmaatregelen of een externe organisatie of 

programma in laat vliegen (is superinteressant en soms zelfs gratis!)

- (Laat) de maatregelen aanbesteden – overleg met de gebouwenverantwoordelijke

- Maak duidelijke kwaliteitsafspraken

- Win referenties in en bel andere scholen waar ze het werk al hebben uitgevoerd

- Het werk is pas klaar als je tevreden bent!

Kijk wat je zelf kan of zoek partijen met goede referenties

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?

7. Borging, zijn we tevreden? 

- Zijn de doelen behaald? Meten = weten dus vul na afloop van één jaar de rekentool weer in

- Spreek partijen aan op de gemaakte afspraken

- Stuur bij waar nodig, neem eventueel extra maatregelen

- Win expertise in bij beren op de weg, praat met andere scholen waar het wel is gelukt

- Stel ambities alleen bij indien er sprake is van voortschrijdend inzicht

Het werk is pas klaar als je tevreden bent en de doelen zijn behaald

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


En dan?

Laat de leerlingen meedelen in het resultaat

Koop leuke duurzame spelmaterialen van de gemaakte besparingswinst!

FEEST!

https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen


Scholen Besparen Energie

www.ScholenBesparenEnergie.nl - Start met verkrijgen van inzicht -

Bezoek van een energiebespaarder of coach Ontzorgingsprogramma MV

• Hoe is de beginsituatie? 

• De bredere opgave (meersporen aanpak)

• Coaches kunnen gebruik maken van de rekentool van Ruimte-OK

Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik

• Wat is het daadwerkelijk energieverbruik? 

• Benchmark vergelijking met andere scholen

Verdere ondersteuning

• Coaches/project facilitators Ontzorgingsprogramma MV

• Scholen op Koers naar 2030

http://www.scholenbesparenenergie.nl/

