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Inhoudsopgave

In een slim schoolgebouw, leer je 
beter. Daar zijn wij van overtuigd. 

Daarom heeft de Green Deal Scholen 
het gemeenten en schoolbesturen 

gemakkelijk gemaakt om betaalbare, 
groene verbeteringen door te voeren. Wij 
hebben kennis gebundeld, hulpmiddelen 

aangereikt en partijen samengebracht 
om van elkaar te leren. Graag nemen we 
u mee in wat we de afgelopen twee jaar 

met elkaar hebben bereikt.
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Betrokkenheid vergroten  
en ambitie stimuleren
Met online en offline informatie, mailings, kennisbijeenkomsten en gerichte sessies hebben we het bewustzijn voor een 

gezond en duurzaam schoolgebouw vergroot. Tegelijkertijd hebben we ingezet op het aanwakkeren van ambities voor 

de langere termijn.

60% van de schoolbesturen 
in het primair en voorgezet 
onderwijs is bekend met 
de activiteiten van de Green 
Deal Scholen

80% van de gemeenten is bekend met 
activiteiten van de Green Deal Scholen

80% van de scholen en 
gemeenten hebben 
ten aanzien van 
duurzaamheid ambities 
geformuleerd of zijn 
daarmee bezig.

90% van de 
schoolbesturen in het 
primair en voortgezet 
onderwijs kijkt voor 
verduurzaming naar het 
Meerjarenonderhoudsplan.

80% van de 
schoolbesturen financiert 
de verduurzaming 
vanuit eigen financiële 
reserves.

40% van de 
schoolbesturen denkt 
en werkt vanuit integrale 
oplossingen. Dit is 
ook bij 60% van de 
gemeenten het geval.  
Het overige deel denkt 
en werkt nog vanuit 
individuele maatregelen 
of een combinatie van 
losse maatregelen.

De grootste belemmeringen 
om gebouwen te 
verduurzamen vormen het 
ontbreken van financiële 
middelen (65%), het gebrek 
aan (personele) capaciteit 
(57%) en het niet aanwezig 
zijn van voldoende (juridische) 
kennis (52%).
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Actief scholen en gemeenten  
op weg helpen
De Green Deal heeft schoolbesturen en gemeenten op weg geholpen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een 

gezond en duurzaam schoolgebouw.

793

585 dagen  
actieve helpdesk

telefoontjes/informatieverzoeken

9 ambassadeurs uit 
de dagelijkse praktijk 
van schoolbesturen

50 bijeenkomsten (onderwijs,  
gemeenten, brancheorganisaties, 
marktpartijen) met spreektijd voor  
Green Deal Scholen

Scholing 
omgevingsdiensten, 
werksessies  
schoolbesturen en  
pilots met scholen

5 eigen regionale kennissessies door heel 
Nederland

Tientallen lespakketten over 
duurzaamheid gebundeld op 
EnergieEducatie.nl

Vele tientallen artikelen in 
online en offline vakbladen 
voor schoolbesturen, 
gemeenten en marktpartijen

Vele nieuwsberichten over 
actuele ontwikkelingen op 
eigen website en via eigen 
sociale media

Diverse online mailings 
en een offline mailing 
naar schoolbesturen met 
een bureaukalender vol 
verduurzamingsadviezen

Actuele nieuwsberichtgeving partners 
Green Deal Scholen naar achterban 
(scholen, gemeenten, ggd’s, marktpartijen, 
innovators, etc.)
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Meer dan 85 uitgebreide 
omschrijvingen 
van ervaringen van 
schoolbesturen en 
gemeenten

Online kennisportal voor duurzaam  
en gezond schoolgebouw
Op de onafhankelijke, rijk gevulde kennisportal GreenDealScholen.nl vinden schoolbesturen en gemeenten alle 

informatie die zij nodig hebben. Deze informatie is niet eerder op deze wijze gebundeld geweest. Bezoekers van de 

website hebben aangegeven de uiteenlopende en complete informatie te waarderen.

minuten bleven de bezoekers gemiddeld op de website.  
Dit is relatief lang. 3,16

29.270 bezoeken aan de website 

18.097 unieke bezoekers

5 online themadossiers

6 online informatiebladen

Subsidieregeling  
90 procent benut
De subsidieregeling waarmee schoolbesturen de helft van hun advieskosten (maximaal € 3.500) konden terugvragen, is 

vrijwel volledig benut. Ook heeft de Green Deal Scholen zich actief ingezet voor het vereenvoudigen van de aanvraag. 

90% 
benut

170  
subsidie-aanvragen
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Binnenmilieuscan  
Basisscholen 
De Binnenmilieuscan Basisscholen is een eenvoudig hulpmiddel dat bestaat uit een rapportageformulier en handleiding. 

Scholen in het primair onderwijs kunnen aan de hand hiervan op een laagdrempelige manier de binnenmilieukwaliteit 

van hun eigen schoolgebouw monitoren. Wat de technische aspecten betreft – zoals de werking van het mechanisch 

ventilatie- of klimaatsysteem – kan de school toetsen of het onderhoud volgens opdracht wordt uitgevoerd.

 

Ondersteuningsaanbod 100% benut en uitgebreid

Het ondersteuningsaanbod waarmee 50 scholen gratis advies en begeleiding van de GGD ontvangen bij de 

implementatie van de Binnenmilieuscan Basisscholen is volledig benut. Vanwege dit succes is het aanbod in 2017 

uitgebreid naar 75 plekken. Deze plekken worden in de loop van 2018 ingevuld.

www.greendealscholen.nl/binnenmilieuscan

70% van de scholen is bekend met de Binnenmilieuscan

40% gebruikt de Binnenmilieuscan
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Prestatiecontracten voor een beter  
binnenmilieu en goede energieprestaties
We begeleiden schoolbesturen en gemeenten om te komen tot prestatiecontracten voor een beter binnenmilieu 

én goede energieprestaties. In deze prestatiecontracten worden de eisen voor energieprestaties en kwaliteit van het 

binnenmilieu op zorgvuldige wijze vastgelegd. 

Scholen van start

In 2017 zijn de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden als koplopers  

aan de slag gegaan met de implementatie van het prestatiecontract in zowel  

het primair als voortgezet onderwijs. Twaalf scholen krijgen momenteel  

begeleiding van de GGD en een ingenieursbureau. 

In 2018 start naar verwachting de laatste groep scholen in de rest van het land.

Ontwikkelde instrumenten

Voor het begeleidingstraject is een model prestatiecontract en handleiding ontwikkeld. Initiatiefnemers hiervan zijn 

GGD GHOR Nederland en GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met DWA, BBA, programmateam Green Deal 

Scholen, schoolbesturen en andere relevante partijen.

www.greendealscholen.nl/onderwerpen/prestatiecontracten

http://www.greendealscholen.nl/onderwerpen/prestatiecontracten
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Koppeling ambitieuze prestaties  
aan unieke business case
Met het programma School vol Energie hebben we ambitieuze prestatie-eisen gekoppeld aan een unieke businesscase. 

Via een nationale competitie (Proeve van Bekwaamheid) en lokale aanbestedingen zijn vijf koplopers (marktconsortia) 

ontstaan. Zij hebben gewerkt aan een eigen generiek en schaalbaar concept. Dit kan op maat worden gemaakt. 

40

Ambitieuze prestatie-eisen

   Energieneutraal  

   (met maximale warmtevraag van 30kWh/m2) 

   Frisse Scholen klasse B 

   Functioneel toekomstbestendig  

   (mate van flexibiliteit)

Unieke businesscase

   Financiering van zowel gemeente als  

   schoolbestuur 

   Plafondbudget  

   (total cost of ownership) 

3

36

3

3

40 situaties  
beoordeeld

6 pilots  
in opstartfase

3 pilots  
afgevallen  
(o.a. vanwege het 
investeringsverbod)

3 pilots  
aanbesteed

3 opdrachtnemers 
geselecteerd

3 maal uitwerken van 
concept (komende tijd) 
binnen prestaties en 
plafondbudget

Zeven waardevolle instrumenten                                                      

Binnen het programma School vol Energie zijn de volgende waardevolle instrumenten ontwikkeld: 

1. Intentieovereenkomst tussen gemeente en 

schoolbestuur

2. Businesscase

3. Prestatie-uitvraag 

4. Voorbeeld-indieningen van beoogd 

opdrachtnemers

5. Verantwoording keuze/selectie voor beoogd 

opdrachtnemer

6. Samenwerkingsovereenkomst tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer

7. Format uitvoeringsovereenkomst 
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Ontwikkeling Beslisboom  
Verduurzaming Scholen
De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen waarmee zij hun bestaande 

schoolgebouwen duurzamer kunnen maken. De beslisboom geeft inzicht in de benodigde investering, 

financieringsopties en procedures voor uitbesteden en aanbesteden. Deze online tool is ontwikkeld door de Green Deal 

Scholen in samenwerking met RVO, Arcadis, financiële instellingen en tien marktpartijen. 

www.beslisboomverduurzamingscholen.nl

Meer handige links

1 Kennisportal Green Deal Scholen

2 Installatiescan

6 Scholen applicatie ‘Scholenbouwmaatje’

5 Leeswijzer duurzaamheidseisen

4 Binnenmilieuscan

3 Kwaliteitskader Huisvesting scholen

http://www.beslisboomverduurzamingscholen.nl
http://www.greendealscholen.nl
http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/installatiescan-moet-scholen-fris-houden
http://www.greendealscholen.nl/scholenbouwmaatje
http://www.greendealscholen.nl/leeswijzer
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/digitale-toolkit-milieu-en-natuur/milieu/instrumenten
https://www.ruimte-ok.nl/thema/kwaliteitskader-huisvesting
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Samenhang aanbrengen  
in instrumenten
Met alle opgedane ervaringen en de intensieve samenwerking is inzichtelijk geworden hoe de diverse bestaande 

instrumenten zich tot elkaar verhouden. Deze kennis maakt het voor schoolbesturen en gemeenten duidelijk in welke 

fase zij zich bevinden. Ook biedt het hen een helder perspectief op de toekomst.

Lange termijn 30 jaar - CO2-neutraal

Middellange termijn 10-15 jaar - Label A/NOM

Korte
 termijn 5 jaar - Label C
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OHV 
Onderwijshuisvesting

NOM
Nul op de meter

OP
Onderhoudsplan

HP
Huisvestingsplan

MJOP
Meerjarenonderhoudsplan

DMJOP
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

IHP
Integraal huisvestingsplan

DIHP 
Duurzaam integraal huisvestingsplan

SMJOP
Strategisch meerjarenonderhoudsplan

SDIHP 
Strategisch duurzaam integraal 
huisvestingsplan

TCO
Total cost of ownership

EPC
Energieprestatiecontract

ESCo
Energy service company

Korte termijn Middellange termijn Lange termijn

Huisvestingsconcept

Individuele maatregel

Onderhoudsplan (OP)

Exploitatie

Eigen geld

Match vraag en aanbod

Investering

Lening

Energieprestatiecontract 
(EPC)

Innovatief 
huisvestingsconcept

Maatregelpakket

Meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP)

Integraal 
huisvestingsconcept

Integrale aanpak

Duurzaam Meerjaren-
onderhoudsplan (DMJOP)

Total Cost of Ownership 
(TCO)

Externe �nanciering

Energy Service Company 
(ESCo)



11

Ons advies  
voor de toekomst
In de twee jaar dat de Green Deal Scholen bestaat, hebben we veel nuttige kennis en waardevolle ervaringen opgedaan. 

Hieronder staan onze adviezen voor de toekomst: 

1. Blijf duurzame en gezonde schoolgebouwen agenderen bij schoolbesturen en gemeenten. Kies daarbij bij voorkeur 

voor advies op maat.

2. Blijf werken aan het delen van bewezen aanpakken uit de praktijk. Hierdoor kunnen schoolbesturen en gemeenten 

vertrouwd raken met geslaagde voorbeelden in het land.

3. Help schoolbesturen en gemeenten zich te bekwamen in hun taak als opdrachtgever. Laat zien dat het verbeteren 

van kwaliteit van de gebouwde omgeving ook kansen biedt voor het primaire proces van onderwijs geven.

4. Betrek de verduurzamingsopgave bij de huisvestingsopgaven in bredere context (krimp, vervanging, kwaliteit, 

capaciteit, integraal kindcentrum, jeugdhulp, passend onderwijs, etc.).

5. Ontwikkel zowel arrangementen voor de korte termijn (5 tot 10 jaar) op basis van de Beslisboom én voor de langere 

termijn (energieneutraal, aardgasvrij) en koppel deze aan financieringsmogelijkheden. 

6. Houd marktpartijen betrokken. Door het aantrekken van de markt zijn scholen minder interessante opdrachtgevers 

geworden (vanwege beperkte budgetten en relatief kleine opdrachten). 

7. Los de knelpunten op die de Commissie Nijpels aandraagt. Dit betreft onder meer randvoorwaarden in het 

huisvestingsstelsel, het investeringsverbod en de MI-vergoeding.

8. Ontzorg schoolbesturen door het ontwikkelen van een standaardaanpak. Geef hierbij aandacht aan de combinatie 

van uitvoering van maatregelen en beheer op de lange termijn (via energieprestatiecontracten). 

Hoe verder?

De partners binnen de Green Deal Scholen werken aan een mogelijk vervolg op de afgeronde activiteiten. 

Dit om schoolbesturen en gemeenten blijvend te ondersteunen met onafhankelijke kennis en informatie 

over aanpakken die zich bewezen hebben in de praktijk. Zo helpen wij de doelgroep op weg om aan de 

verduurzamingsopgave van de onderwijshuisvesting blijvende invulling te geven. Activiteiten uit het lopende 

programma eindigen per 31 maart 2018. Totdat duidelijk is hoe de verduurzamingsopgave van scholen een 

vervolg krijgt, houdt Ruimte-OK vanuit haar kennisfunctie de website www.greendealscholen.nl en helpdesk 

operationeel. De opgedane informatie en hulpmiddelen blijven daarmee voor partijen vooralsnog gebundeld op 

één platform.

http://www.greendealscholen.nl
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Over de  
Green Deal Scholen
De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, 

gemeenten, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen heeft de afgelopen twee jaar 

schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toegestoken door onafhankelijke kennis te bundelen en scholen op 

weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. 

Het programmateam van Green Deal Scholen bestaat uit VNG, PO-Raad, VO-Raad, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-

OK, RVO.nl, GGD GHOR Nederland en Platform31 | Energiesprong. 

https://vng.nl
https://www.ggdghor.nl
https://www.vo-raad.nl
http://www.rvo.nl
http://www.ruimte-ok.nl
https://www.poraad.nl
http://www.energiesprong.nl
https://www.klimaatverbond.nl
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www.greendealscholen.nl

http://www.greendealscholen.nl

