
Gezonde en duurzame leeromgevingen 
Dat verduurzaming van schoolgebouwen noodzakelijk is, blijkt uit 
de cijfers. In Nederland zijn basisschoolgebouwen gemiddeld 42 jaar 
oud en huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. De Green Deal 
dient als katalysator voor het intensiveren van de samenwerking, 
wegnemen van belemmeringen, opstellen van nieuwe voorwaarden 
en versoepelen van financieringsvormen. Dit stelt schoolbesturen 
en gemeenten in staat hun opdrachtgeversrol op adequate wijze in 

te vullen.

Successen
De deal spreekt partijen rechtstreeks aan op resultaten en 
acties, wat de onderlinge verstandhoudingen verbetert.  Er is 
een onafhankelijke kennisportal met een helpdesk gerealiseerd, 
waar op grote schaal online kennisdeling plaatsvindt. Een nieuwe 
subsidieregeling stelt schoolbesturen en gemeenten in staat extern 
advies in te winnen over de verduurzaming van schoolgebouwen 
en integrale huisvestingsplannen. Ook is een online zelfscan voor 
schoolbesturen ontwikkeld en zijn mogelijke financiering- en 
investeringsoplossingen in kaart gebracht.

Green Deal 
Verduurzaming Scholen

 bouw voedsel energie mobiliteit biodiversiteit biobased grondstoffen klimaat water
 economy

Wie? Waarborgfonds & Kenniscentrum 

Ruimte-OK, Vereniging Klimaat-

verbond Nederland, PO-Raad, Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten, VO-

raad en de ministeries van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, Economi-

sche Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Wat? De Green Deal geeft met  

verduurzamings-concepten en 

 samenwerkingsverbanden een extra 

impuls aan de versnelde realisatie van 

gezonde en duurzame leeromgevingen. 

Deelnemende partijen initiëren pilot-

projecten en ontwikkelen instrumenta-

rium om kennis over de verduurzaming 

van integrale huisvestingsplannen (IHP) 

en schoolgebouwen te verspreiden en op 

te schalen. Door te leren van succesvolle 

voorbeeldprojecten worden oplossingen 

voor knelpunten gedestilleerd. 

Wanneer? 2014 - 2017



Lessen 
•  Breek met traditioneel denkgedrag, waarbij men vasthoudt aan bekende kaders.  

Om tot kwalitatief goede onderwijsgebouwen te komen, moeten partijen elkaar 
buiten de gebaande paden opzoeken.

•  De neuzen van alle Green Deal partners dezelfde kant op krijgen vergt veel geduld  
en ‘massage’. 

•  Laat kennisoverdracht op lokaal niveau over aan reeds bekende en vertrouwde  
partijen in de regio.

•  Leg in de startfase de belangen van alle betrokken stakeholders bloot en formuleer 
vandaaruit een gezamenlijk doel. Deze transparantie is essentieel voor verdere 
vruchtbare samenwerking. Het is van belang direct met alle belangrijke  
hoofdrolspelers om tafel te zitten.

• Zorg dat de verwachtingen bij alle betrokkenen op een lijn liggen. 
•  Door alleen te denken vanuit de duurzaamheidsgedachte loop je het risico de  

belangen van lokale partijen, financiers en eigenaren te passeren. 

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “In een slim schoolgebouw  
leer je beter. Daarom maken wij het scholen gemakkelijk 
om betaalbare energiezuinige verbeteringen door te voeren 
door het aanbieden van eenvoudig toepasbare maatregelen. 
Mede door deze hulpmiddelen krijgt de kwaliteit van 
onderwijshuisvesting een hogere prioriteit. Dat is hard nodig.” 
– Wim Berns, projectleider Green Deal Verduurzaming Scholen bij de Vereniging  

van Nederlandse Gemeenten

   Meer lezen?
 Raadpleeg de kennisportal voor nieuws en voorbeeldprojecten  
 van duurzame schoolinitiatieven op: www.greendealscholen.nl 
 www.greendeals.nl/gd169-verduurzaming-scholen

http://www.greendealscholen.nl
http://www.greendeals.nl/gd169-verduurzaming-scholen/

