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Onze programma’s



Ondersteuning bij ventileren op scholen

Ondersteuningsprogramma ‘Eerste hulp bij ventilatie op scholen’

(ondersteuning bij proces zowel via helpdesk als ook op locatie)

Gemeenten en schoolbesturen helpen bij aanvraag SUVIS-regeling 

(ondersteuning bij bekostigingsvraagstukken, helpdesk)

Delen van praktijkervaringen 

(leren van elkaar)

Verdiepend onderzoek 

(inzicht en leereffect)

www.ruimte-ok/ventilatie

https://www.ruimte-ok/ventilatie
http://www.ruimte-ok/ventilatie


Scholen op Koers naar 2030

4

Spoorboekje aanvragen:

www.ScholenOpKoers.nl - Stap voor stap van inzicht naar uitzicht -

http://www.scholenopkoers.nl/


Ondersteuningsaanbod Scholen op Koers

• Start- en verdiepingsbijeenkomsten 

• 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


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/


Webinar Aan de slag met de rekentool

Wanneer: Dinsdag 12 oktober

Tijd: 10:00 uur tot 11:30 uur

Online via Microsoft Teams

Schrijf je direct in: 

Gebruik rekentool “Daadwerkelijk Energieverbruik”

Gratis tool voor scholen en gemeenten

Inzicht in daadwerkelijke energieprestatie van schoolgebouw(en) en de gehele 

portefeuille van het schoolbestuur



Inzicht op koers naar 2030 …



Drie tips om te beginnen

- inspireren, informeren en leren -

1. Denk integraal

2. Twee sporen 

3. Spieken mag 



Wij staan voor u klaar

Dieuwertje

Martin

Ferdie

Marco

Inge Jeroen

Natasja MarionWim

Judith

Over ons
Wij zijn een onafhankelijke, uitvoerende 

kennisorganisatie voor scholen en 

gemeenten als het gaat om de financiering 

en de huisvesting van onderwijs.

Ons doel
Impact maken door actief te ondersteunen bij 

het werken aan kwalitatieve, duurzame 

scholen en een gezonde exploitatie.

Contact
Heb je een inhoudelijke vraag? Of wil je meer weten 

over het ondersteuningsaanbod mail dan naar 

info@ruimte-ok.nl of neem direct contact op met 

onze helpdesk via 085 - 130 4036

mailto:info@ruimte-ok.nl?subject=Vraag%20vanuit%20een%20webinar


Bedankt voor uw aandacht
Het team van Ruimte-OK staat voor u klaar.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en volg ons via 


