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Beste lezers,
De AVS stuurt af en toe 
een special mee met 
Kader Primair waarin 
interessante artikelen 
staan die gedurende het 
schooljaar om diverse 
redenen niet in ons blad 
terechtkomen.  Onderhoud 
van  schoolgebouwen 
verdient aandacht. Om 
goed onderwijs te kunnen 
geven en te krijgen is voor 
leerlingen en leerkrachten  
up to date  huisvesting van 
belang. In de huidige tijd is 
duurzaamheid een belangrijk 
criterium.  Zo ook bij het 
onderhouden en renoveren 
van schoolgebouwen. 
In deze special  staat nuttige 
en praktische (achtergrond)
informatie die u als 
schoolleider kan helpen uw 
plannen te maken omtrent 
onderhoud en duurzaamheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Roelf Willemstein,
Directeur AVS
 
Deze bijlage bij Kader Primair  
valt niet onder redactionele  
verantwoordelijkheid van de AVS.

Coverfoto: 
Architectenzaak
Foto pagina 2: 
Rinus Roovers Architect
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GREEN DEAL SCHOLEN:

EN NU TIJD VOOR ACTIE!
Vorig jaar berichtten we in Kader Primair voor het eerst over de 
Green Deal Scholen. In deze Deal zeggen het onderwijs, de gemeen-
tesector en het Rijk elkaar toe zich de komende jaren extra te zullen 
inspannen voor duurzamere schoolgebouwen. Het uitvoeringspro-
gramma dat hiervoor is ontwikkeld, moet schoolbesturen en ge-
meenten beter toerusten en activeren om die verduurzaming samen 
op te pakken. In deze update leest u welke activiteiten daarvoor in 
2016 en 2017 worden opgetuigd. Komt u ook in actie?

Hobbels
Een gezonde leer- en werkomgeving voor 
leerlingen en medewerkers, in een voor 
schoolbesturen betaalbaar gebouw. On-
danks de voordelen van verduurzaming 
ervaren schoolbesturen en gemeenten 
vooral knelpunten om in actie te komen en 
door te zetten. Welke dat zijn vertelden 256 
schoolbesturen en gemeenten via de con-
sultatieronde in 2015.
Behalve financiële ruimte en gebrek aan 
tijd, blijken kennis en gebouwinzicht 
cruciaal om vanuit een heldere visie een 
realiseerbare ambitie te vormen. Een der-
gelijke klus vergt bovendien een goede 
samenwerkingsrelatie tussen lokale part-
ners, hetgeen er in de praktijk nogal eens 
aan ontbreekt.

Quote Chantal Broekhuis, Hoofd Onder-
wijshuisvesting (PCOU en Willibrord): 
 “Als we het nu niet doen is het moment 
voorbij, en dat mag helemaal niet”

Concrete resultaten
Het uitgebreide programma is ontwikkeld 
aan de hand van de enquête-uitkomsten. 
Zodoende sluiten de activiteiten aan bij 
de behoorlijk variërende behoeften van 
schoolbesturen en gemeenten. De beoogde 
programmaresultaten zijn concreet gefor-
muleerd (u vindt het volledige programma 
op de GDS website). Het gaat om grotere 
betrokkenheid en meer gezamenlijke 
ambities, beter gebouwinzicht en gebruik 
van relevante kennis, toepassing van quick 
wins, het gebruik van innovatieve oplos-
singen en een betere aansluiting tussen 
het gevraagde en de oplossingen waar 
marktpartijen mee komen. 

“Wim Lengkeek (PO-Raad), Wim Berns (VNG) 
en wethouder Berend de Vries (Tilburg) trap-
pen het uitvoeringsprogramma officieel af”.

WAT IS DUURZAAM? 

Onder verduurzaming verstaat de Green 

Deal Scholen:

- een beter binnenklimaat

- minder energieverbruik

- meer gebruik van “hernieuwbare” ener-

gie uit zon, wind, water en biomassa. 

Dit zijn bronnen die in principe onein-

dig zijn.

WIE VOEREN DE GREEN DEAL SCHOLEN UIT?

Het programmateam van de Green Deal Scholen bestaat uit de VNG, PO-Raad, VO-

raad, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, RVO, GGD GHOR Nederland en Plat-

form 31/Energiesprong. U neemt contact met ons op via info@greendealscholen.nl. 

Volg ons op twitter @GrDeal_Scholen.
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Kennisportal
Nu is het nog een tijdelijke pagina maar 
komend voorjaar wordt de GDS kennispor-
tal opgeleverd: www.greendealscholen.nl. 
Hier wordt u op weg geholpen met behulp 
van toepasbare kennis over verduurza-
ming, bijvoorbeeld in de vorm van hand-
reikingen en tools. Omdat geen enkele 
lokale situatie identiek is en er niet één 
manier is om te verduurzamen, verwijst de 
portal ook naar praktijkvoorbeelden uit het 
hele land. Wat zijn de geleerde lessen en 
tips voor een volgende keer? U vindt er ook 
voorbeelden van quick wins, opgeleverde 
resultaten en informatie over het program-
ma en de kernpartners. 

Helpdesk
Alle schoolbesturen en gemeenten kun-
nen al vanaf januari dit jaar terecht bij de 
GDS helpdesk. Hier stelt u kosteloos vragen 
aan experts over bijvoorbeeld energiebe-
sparing, technische oplossingen, finan-
ciering en bekostiging, of over innovatie. 
Antwoord krijgt u via de PO-Raad, VNG, 
RVO, Klimaatverbond NL, Ruimte-OK, GGD-
GHOR of Platform 31/Energiesprong. 

En verder?
Verder wordt er hard gewerkt om diverse 
andere activiteiten vorm te geven. Een 
aantal scholen en gemeenten kunnen in 
aanmerking komen voor een adviesvou-
cher ter ondersteuning van hun verduurza-
mingsproject. Op basis van specifieke cri-
teria die nog worden ontwikkeld, wordt na 
aanmelding beoordeeld of de Green Deal 
Scholen al dan niet een bijdrage in deze 
vorm kan leveren. Een andere activiteit is 
de onderlinge afstemming van tools zoals 
de GPR-Gebouw, het PvE Frisse Scholen en 
het Kwaliteitskader Huisvesting. En bent 
u als typische voorloper op zoek naar echt 
innovatieve oplossingen? Gedurende de 
looptijd van het programma zullen tien pi-
lotscholen een ‘Nul op de Meter Renovatie’ 
ondergaan. De bevindingen worden uiter-
aard via de kennisportal gedeeld.

Meer informatie of 
meedoen met het 
programma?
www.greendealscholen.nl
085 – 303 26 02
info@greendealscholen.nl
@GrDeal_Scholen

AMBASSADEURS GEZOCHT!

Binnenkort gaan de ambassadeurs van de Green Deal Scholen op pad. Dit zijn erva-

ringsdeskundigen uit het onderwijs en van gemeenten, die graag hun verhaal met 

anderen delen. Ze sluiten aan bij bestaand overleg en gaan op zoek naar goede voor-

beelden in het land. Heeft u een oplossing tot verduurzaming die u ten behoeve van 

collega’s wilt delen met het GDS programmateam? Of zet u zich graag in als ambas-

sadeur voor de Green Deal Scholen? 

Neem dan contact met ons op via info@greendealscholen.nl.

OP WEG NAAR DUURZAME, GEZONDE EN BETAALBARE SCHOLEN
Uitvoeringsprogramma 2015 - 2017 

Vragen? We helpen 
je graag! Helpdesk 
voor schoolbesturen 
en gemeenten
085 – 303 26 02

scholen krijgen 
een bijdrage in 
advieskosten 150 

gemeenten krijgen een bijdrage in 
advieskosten voor verduurzaming 
en financieringsconstructies 15 

Up-to-date blijven?
Bekijk de Online 
kennisportal:
greendealscholen.nl

scholen worden 
energieneutraal
gerenoveerd  10 

Bezoek de regionale 
bijeenkomsten en 
vergroot je kennis

9.000 
Schoolgebouwen

Primair Onderwijs en 
Voortgezet Onderwijs

Hoog energieverbruik
                Ca. 270 mln. m3 gas

                Ca. 800 mln. kWh elektriciteit 

                kosten € 180 - 360 mln. 

Ongezond binnenklimaat
Dit kan leiden tot mindere prestaties en hoger 
ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten

2017

ca. 2.000
Schoolgebouwen zijn 

gestart met 
verduurzaming

200.000
Onderwijsprofessionals

2.400.000
Leerlingen

Start een 
lokale Green 
Deal

Huidige energierekening  
(variabel deel, ex-BTW, gem./jaar)

Zorg voor 
goede 
inregeling van 
installaties

Start overleg gemeente- schoolbesturen

    Breng de huidige situatie in kaart

    
    

    
    

    
    

 Fo
rm

ul
eer gezamenlijke ambitie

Laat je niet tegenhouden door financiële belemmeringen

             Zoek partijen die helpen ambities te realiseren

Word ambassadeur voor een 
gezond binnenklimaat en 
bewust energieverbruik

Schatting
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Schatting

50%Verlichting op 
scholen zorgt 

voor bijna

van het totale 
elektriciteits-
gebruik

Een goed 
onderhouden 
ventilatiesysteem 
draagt bij aan een 

gezond binnenklimaat
10 m3 gas/m2 

en 30 kWh/m2

Een Schoolgebouw 
verbruikt gemiddeld:

Een zonnepaneel 
produceert
gemiddeld 

150 kWh per 
m2/ per jaar

2015

Maak als monumentale school gebruik van Duurzame Scholenfonds van het Restauratiefonds

PO-school
 1.400 m2

Mogelijke 
besparing: 

10% tot 50%  
15% tot 30%

VO-school 
8.000 m2

20
16

gas
elektriciteit

Maak gebruik 
van mogelijke 
financierings-
vormen

Maak gebruik 
van bestaande 
hulpmiddelen

€ 35.000   
€ 139.000 

€ 8.000     
€ 20.000
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Onderhoud is misschien niet een punt 
dat hoog op de agenda van schoolbestu-
ren staat. Maar dat maakt het onderwerp 
niet minder belangrijk. Sterker nog, een 
goed onderhouden gebouw zorgt ervoor 
dat leerlingen in een veilige en gezonde 
omgeving leskrijgen. Om inzicht te krij-
gen in de conditie van gebouwen heeft 
de Rijksgebouwendienst het inspectiesy-
steem RgdBOEI® in het leven geroepen. 
De BOEI-systematiek is een vastlegging 
van een situatie zoals die wordt aange-
troffen, maar hij staat niet toe dat een 
inspecteur zegt wat er moet gebeuren. 
BOEI staat voor de vier pijlers waarop 
gecontroleerd wordt: brandveiligheid, 
onderhoud, energiezuinigheid en inzicht 
in het voldoen aan wet- en regelgeving. 
‘Het systeem lijkt op de NEN2767, maar is 
completer, het houdt rekening met be-
hoeftes van de toekomst én legt een rela-
tie met de vastgoedvisie’, vertelt Dennis 
van Putten, directeur van Prodomus. De 
software die zijn bedrijf ontwikkelt, geeft 
onderhoudsadvies op maat conform de 
RgdBOEI®-richtlijnen.

Veiligheid en gezondheid
Van Putten weet dat schoolbesturen 
vaak een beperkt bestedingsbudget heb-
ben, daarom zit hij voor een nulmeting 
altijd met de school om tafel. ‘Tijdens dit 
gesprek hebben we het over het onder-
houdsbudget voor de komende jaren en 
bespreken we waar de prioriteiten van de 
school liggen. Onderhoud en energiezui-
nigheid worden vaak als eerste genoemd, 
terwijl veiligheid en gezondheid weleens 
vergeten worden. En die zijn juist zo be-

IS UW SCHOOL BOEI-PROOF?
Een goed onderhouden gebouw is het  
visitekaartje van elke school. Daarom is 
het enorm belangrijk dat een pand er 
aan de buitenkant onderhouden uitziet 
en de klimaatinstallaties goed functio-
neren. Met de software van Prodomus 
ziet u in één oogopslag wat de komende 
jaren de onderhoudsbehoefte van uw 
schoolgebouw is.

langrijk. Zo zorgt een 
slecht ventilatiesy-
steem ervoor dat kin-
deren en leerkrachten 
vaker ziek worden en 
aantoonbaar minder 
presteren en levert het 
gebrek aan voldoende 
nooduitgangen on-
nodige risico’s op.’ Na 
het intakegesprek kan 
Prodomus aan de slag. 
‘We starten met een 
nulmeting waarbij we 
elk bouwdeel afzon-
derlijk inventariseren 
en inspecteren. Aan de 
conditie van elk onder-
deel wordt een score 
toegekend van één tot 
en met zes, waarbij 
één voor zeer goed en zes voor zeer slecht 
staat. Op basis van deze observering ont-
wikkelt de software een meerjarenplan.’ 

Flexibel systeem 
Zodra het duurzame meerjarenplan er 
is, presenteert Prodomus dit aan de op-
drachtgever. ‘We nemen het plan samen 
door en overleggen of we de klant van 
dienst kunnen zijn bij het aan- of uitbe-
steden van onderhoudswerkzaamheden. 
Daarnaast brengen we financiële advie-
zen uit over hoe je bijvoorbeeld langer 
van je onderhoud kunt genieten. Denk 
aan de keuze voor materialen die langer 
meegaan, zoals kunststof kozijnen.’ Met 
het meerjarenplan kan de school onder-
houd plannen en actie ondernemen. Elke 

drie jaar controleert Prodomus met een 
herinspectie hoe het ervoor staat met 
het gebouw en of het plan moet worden 
bijgesteld. Daarmee heeft Prodomus oog 
voor de lange termijn en denkt het be-
drijf mee met opdrachtgevers. ‘Wensen 
kunnen tussentijds veranderen’, zegt Van 
Putten. ‘Mensen zijn zich steeds meer be-
wust van gebruik en verbruik, daardoor 
kan de behoefte ontstaan aan duurzame 
investeringen, zoals zonnepanelen. Onze 
software is daar flexibel in en past zich 
eenvoudig aan op nieuwe ontwikkelen. 
Zodat elk gebouw met zijn tijd kan mee-
groeien. Nu en in de toekomst.’

Meer informatie
www.pro-domus.nl
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LICHTSTRATEN LATEN LEER-
LINGEN WEGDROMEN IN HET

ESDAL COLLEGE
Architect/oprichter Theo van Esch van De Architectenwerkgroep Tilburg 
(DAT) omschrijft het Esdal College als een school die kijkt hoe het maxi-
male aan talenten en kwaliteiten uit leerlingen gehaald kan worden om 
uiteindelijk zo het hoogste vakmanschap voort te kunnen brengen. DAT 
tekende voor de nieuwbouw van de locatie Klazienaveen van het Esdal 
College. De school, waarin vmbo beroepsgericht maar ook mavo en havo 
zijn gehuisvest, is opgezet als een cluster van meerdere kleinere ge-
bouwen, in de taal van het Esdal College ‘thuizen’ genoemd, die middels 
gangen aan elkaar verbonden zijn. Het complex wordt aan diverse zijden 
ingesneden door diepe tuinen. Theo Van Esch: “We hebben het concept 
naar analogie van een kleine Italiaanse stad vormgegeven, met steegjes, 
straatjes en pleinen. De diverse thuizen weerspiegelen het type onder-
wijs dat erin plaatsvindt. Zo verblijven de leerlingen bouwonderwijs in 
een thuis dat door zijn industriële vormgeving beter aansluit op hun 
belevingswereld.”
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Even alles vergeten 
De gebouwclustering levert een compact 
geheel op, wat qua economische motieven, 
denk aan energieverbruik en onderhoud, 
natuurlijk gunstig is. “Toch doet het geens-
zins klein aan, mede dankzij de enorme 
hoeveelheid daglicht die we op alle plaat-
sen de school in laten stromen”, reageert 
Theo van Esch. “Zo geven we de binnen-
wereld een directe relatie tot het buiten-
gebeuren, iets wat bij al onze gebouwont-
werpen een van de vaste uitgangspunten 
vormt. In het geval van het Esdal College 
wilde ik de leerlingen de mogelijkheid 
bieden de hemel te kunnen zien en weg 
te kunnen dromen, even alles te vergeten. 
Belangrijk in een omgeving waar veel van 
het concentratievermogen wordt gevergd.” 

Meer dan lichtstraten 
Om die hemel te kunnen zien, had DAT in 
het ontwerp VELUX modulaire lichstraten 
ingetekend, een uitvloeisel van goede erva-
ringen hiermee in een eerder project. Tij-
dens overleg met VELUX Nederland kwam 
projectleider Martel van Nieuwkuik van 
DAT erachter dat VELUX veel meer levert 
dan lichtstraten en dakramen natuurlijk, 
hét product waar iedereen ze van kent. Zo 
hadden we bijvoorbeeld ook spiegelbuizen 
nodig waarmee we vanaf bepaalde daken 
het daglicht naar ruimten konden geleiden 
waar we normaal geen daglicht zouden 
kunnen brengen. VELUX noemt ze ‘dag-
lichtspots’. Maar we hadden ook lichtkoe-
pels en daglichtboxen (een soort dakraam 
voor het platte dak) nodig. Deze hebben we 
in bijvoorbeeld de gangen en andere ver-
keersruimten toegepast. 

Snelle montage
Theo van Esch vult aan: “De lichtstraten 
zijn heel mooi, niet alleen qua modulari-
teit, maar ook qua vormgeving en kwali-
teit. Alle lichtstraten zijn in korte tijd in 
elkaar gezet door mensen die weten wat 

ze in hun handen hebben en waarmee ze 
bezig zijn. De soepele voorbereiding die 
de modulariteit al gaf, werd dus tijdens 
de montage voortgezet. Dat is wel heel 
wat anders dan het frutten met een in het 
werk gemaakte lichtstraat. We willen de 
leerlingen hier juist laten zien wat topkwa-
liteit is, wat onder meer tot uitdrukking 
komt in de gebruikte bouwmaterialen, van 
baksteen tot stalen kozijnen. Daar past 
de uitstraling van de VELUX modulaire 
lichtstraten perfect bij. Heel strak, perfect 
afgewerkt, precies passend en energiezui-
nig. En dat zie je echt, ook al zweven de 
lichtstraten hoog boven je hoofd.” 

Geëmailleerde beglazing 
De lichtstraten die DAT heeft toegepast, 
zijn van de typen Zadeldak en het indu-
strieel ogende Sheddak. “In het thuis van 
Mens & Dienstverlenen hebben we geko-
zen voor type Zadeldak in een atriumop-
stelling”, gaat Theo van Esch verder. “Dit 
zorgt ook voor een stuk duurzaamheid in 
het gebouw: de flexibiliteit die ontstaat 
door de enorme lichtinval maakt het ge-
bouw transformatiebestendig. Bovendien 
zijn alle materialen van de lichtstraten 
recyclebaar.” 
“Overigens bleek ook bij het atrium de 
bereidheid van de medewerkers van VE-
LUX Nederland tot meedenken. Vanwege 
de geografische positie van dit thuis waren 
de rijen lichtstraatelementen zowel op het 
noorden als het zuiden gericht. De op het 
zuiden gerichte rijen hadden dus perma-
nente lichtdimming nodig, iets waar je de 
op afstand bedienbare zonweringsproduc-
ten van VELUX niet voor laat installeren. 
Daarom hebben we het gezocht in een 
speciale beglazing. Tijdens een bezoek van 
onze contactpersoon van VELUX Neder-
land. We kwamen samen uit op een begla-
zing die een combinatie is van een heldere 
ruit aan de binnenzijde en een geëmail-
leerde ruit aan de buitenkant. Een mooi, 

getemperd, diffuus licht is het precies door 
ons gewenste resultaat. Ook voor VELUX 
was dit een nieuwe toepassing en iedereen 
was meer dan bereid om met onze wens 
aan de slag te gaan. Dat kenmerkt de trots 
die ze als bedrijf voelen om aan dit soort 
gebouwen en oplossingen te mogen bijdra-
gen. Een vereenzelviging met hun klanten 
die ik maar heel zelden bij andere bedrij-
ven ben tegengekomen.” 

Zonwering en 
verduistering 
Martel van Nieuwkuik voert nog aan dat 
er bij de overige modulaire lichtstraten wél 
de VELUX zonweringsproducten zijn toege-
past. “In de bibliotheek is de lichtstraat op 
het zuiden gericht, waar je in de zomer de 
zoninval wilt kunnen beheersen. Met de op 
afstand bedienbare zonwering is dat heel 
eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de aula, 
waar er volop daglicht moet zijn, maar die 
ook verduisterd moet kunnen worden voor 
speciale gelegenheden. Daar is het doek 
van de zonwering dus in verduisterende 
kwaliteit uitgevoerd. Het mooie is dat alle 
elektrische componenten zoals motoren 
en stroomvoorziening, in de profielen van 
de lichtstraatelementen zijn weggewerkt. 
Je ziet ze totaal niet, waardoor de ranke, 
hoogkwalitatieve uitstraling volledig in-
tact blijft.  
Een van de directe gevolgen van de samen-
werking tussen VELUX en het bekende 
Londens architectenbureau Foster + Part-
ners waarmee het lichtstratenconcept is 
ontwikkeld.

Klazienaveen is dus een mooi onderwijsge-
bouw rijker. Theo van Esch afsluitend: “Een 
gebouw waar de leerlingen niet alleen 
graag naar school gaan vanwege de pret-
tige omgang met het lerarenkorps en de 
menselijke interactie die de thuizen toe-
laten, maar ook door de daglichtbeleving 
die we met VELUX modulaire lichtstraten 
hebben gecreëerd.”

Meer weten?
VELUX modulaire lichtstraten
www.modulairelichtstraten.velux.nl 
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KANS VOOR ‘OUDE’ SCHOLEN OM 
EEN SLAG TE MAKEN

Als onderwijsinstellingen goed inzicht hebben in hun onderhoud en dat 
slim organiseren kunnen ze geld overhouden, stelt Pim Commandeur, 
unitmanager onderwijs bij BOAG Advies en Management in Rotterdam. 
‘En dat kan weer ten goede komen aan de kwaliteit van een schoolge-
bouw door op een andere manier te herinvesteren.’

Onlangs was Pim Commandeur namens 
BOAG in gesprek met de directie van een 
school met een onderkomen dat werd 
gebouwd in de jaren zestig. Het pand was 
opgebouwd uit houten skeletbouwelemen-
ten en die moesten worden vervangen. 
Dat betekende dat de hele ‘buitenschil’ van 
de school eraf moest. En ook moesten de 
vloer en het dak worden vernieuwd. “Dat 
kun je natuurlijk doen als school,” vertelt 
Commandeur. “Maar dat heeft wel een 
prijskaartje.”

 
Noodzakelijk kwaad
Het alternatief is: het gebouw helemaal 
slopen en herbouwen op de plaats waar 
het stond. Vaak wordt er dan gekozen voor 
de eerste optie. “Onderhoud wordt meestal 
gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar 
als je toch geld uit moet geven, maak er 
dan een functieverbetering van. Dat ligt 
ook in de lijn van ‘Green Deal Verduurza-
ming Scholen’. Ga je 2 miljoen investeren 
in een oud gebouw om dat functioneel 
weer enigszins op orde te krijgen of ga je 

dat geld gebruiken om de boel echt beter 
maken, inclusief het onderwijs?”
 Het advies van BOAG aan de betreffende 
school met het gebouw uit de jaren zestig 
laat zich raden. “Als het onderhoud zo groot 
is dat je zeg maar tegen 25 procent meer 
investering een nieuw en goed gebouw 
kunt neerzetten, dan moet je dat volgens 
ons gewoon doen. Dan kun je namelijk de 
komende dertig, veertig jaar weer voor-
uit. Het past ook helemaal in deze tijd. Er 
zijn allerlei interessante ontwikkelingen 
gaande op het gebied van verduurzaming. 
Vooral voor ‘oude’ scholen is dit de kans om 
een grote slag te maken.”
 
Vliegwiel
Eventuele koudwatervrees bij de leiding 
van een onderwijsinstellingen kan worden 
weggenomen door duidelijk te maken hoe 
ze slimmer onderhoud kunnen plannen 
voor hun huisvesting. “Daarvoor gebrui-
ken we een programma – de O-prognose 
- waarmee je een goed inzicht in het plan-
nen van onderhoud krijgt en dat kunt kop-
pelen aan uitgaven voor de komende jaren. 
Door vanuit de onderhoudskant slim aan 
de knoppen te draaien, ontstaat er financi-
ele ruimte voor functionele verbetering.”
Door het uitvoeren van duurzame verbe-
teringen kunnen snel resultaten worden 
behaald in de exploitatiekosten van de 
school. Zo ontstaat een ‘vliegwiel’ om de 
kosten te reduceren. “Vanuit de Green Deal 
Verduurzaming hebben we de taak om te 
investeren in verbeteringen. Maar eigen-
lijk is er geen financiering voor. Alleen 
duurzaamheidsinvesteringen hebben een 
haalbaar rendement. Daarom adviseren 
wij aan klanten en gemeenten: ‘Gebruik 
dat rendement om functieverbetering op 
lange termijn te financieren door te kijken 
naar de levensduurkosten.’ Dit geeft een 
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betere financiële positie voor de school en 
de gemeente.”
 
Slimmigheidjes
Het vraagt om visie bij onderwijsinstel-
lingen en gemeenten om de stap ook 
daadwerkelijk te maken. “Wil je de Green 
Deal zoals die indertijd is vastgelegd waar-
maken, zullen we toch anders moeten 
kijken naar kosten. Uiteindelijk gaat het 
om de vraag of een schoolgebouw voor de 
komende jaren betaalbaar is. Dat heeft te 
maken met exploitatiegetallen. ‘Wat heb 
ik de komende jaren te betalen aan mijn 
schoolgebouw?’ En niet: ‘Wat heeft het 
schoolgebouw gekost?’ Die slag moet nog 
worden gemaakt.”
Dat zit ‘m ook in ‘slimmigheidjes’. “Elke 
mogelijkheid waarmee je schoolgebouwen 
langer kunt gebruiken dan alleen tussen 
8 uur ’s ochtends en vier uur ’s middags is 
positief. Je creëert er alternatieve finan-
cieringsbronnen mee waarmee je ook 
functieverbeteringen kunt financieren. 
Uiteindelijk gaan we toe naar een ruimer 

begrip van hoe om te gaan met gebouwen. 
Vanwege de euro’s, maar ook om er zo 
maximaal mogelijk gebruik van te kunnen 
maken.”
 
Superschool
Voorbeelden te over van scholen die goed 
in de gaten hebben welke mogelijkheden 
er zijn op het gebied van verduurzaamheid. 
Neem de scholengemeenschap Leo Vro-
man in Gouda; een school die is ontworpen 
om het energieverbruik zo sober mogelijk 
te maken. Of natuurlijk de Promise Aca-
demy Charlois (PAC), de ‘superschool’ uit 
Rotterdam. “Daar is men bezig om een 
integraal kindcentrum van 0 tot 18 jaar 
vorm te geven. Dit idee heeft het voordeel 
dat onderwijsvernieuwing samen gaat met 
betere huisvesting.  Het geld dat bespaard 

wordt, kun je gebruiken om het onderwijs 
te verbeteren.”
Uiteindelijk draait het vooral om bewust-
wording bij onderwijsinstellingen en 
gemeenten. Een goed onderhouds- en ver-
duurzamingsplan biedt mogelijkheden om 
de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. 
“Het is eigenlijk heel simpel,” stelt Com-
mandeur. “Het meeste duurzame gebouw 
is nog altijd een gebouw dat naar alle te-
vredenheid wordt gebruikt.”

BOAG Advies en management BV
Prins Constantijnweg 40-46 
3066 TA Rotterdam 
Postbus 8595 
3009 AN Rotterdam
Telefoon 010 - 209 35 35 
Telefax 010 - 209 35 00 
E-mail info@boag.com

BOAG ADVIES EN MANAGEMENT

BOAG advies en management - ontstaan in 1989 - telt circa 50 medewerkers. Het 

Rotterdamse bedrijf richt zich zowel op commercieel als op maatschappelijk vast-

goed; voornamelijk in onderwijs, zorg en overheid. De organisatie is gespecialiseerd 

in strategisch vastgoedadvies, huisvestingsadvies, projectmanagement, onderhouds- 

en beheeradvies, facilitairadvies, kostenadvisering, directie-uitvoering en toezicht. 

Voor het onderwijs in Nederland ondersteunt BOAG onderwijsinstellingen bij het 

realiseren van omgevingen die duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar zijn.
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BOUWBROEDPLAATS IN 
BOUWEN AAN DE BESTE SCHOLEN 

Klimaatneutraal of energieneutraal? Klasse A of klasse B? Kwaliteits-

het bij onderwijshuisvesting eigenlijk om? Dat er goed onderwijs 
gegeven kan worden. Dát is de essentie. En daarbij moeten de 
leerlingen en hun leerproces centraal staan. Daarom zijn Dura 
Vermeer en Meesters advies ‘de bouwbroedplaats’ gestart.

Op de bouwbroedplaats komen onderwijs en bouw samen. Kennis 
halen, kennis brengen en verbindingen leggen staan centraal. Dat 
allemaal met één gezamenlijke  ambitie: bouwen aan de beste 
scholen van en voor de wereld. Dat is alleen mogelijk wanneer het 
ontwerp en de exploitatie afgestemd zijn op de eindgebruiker.

Hoe zien de beste schoolgebouwen er dan 
uit? Welke functionaliteiten moeten er 
zijn? Welke ideeën en innovaties inspire-
ren ons voor de toekomst en wat nemen 
we juist mee uit het verleden? Hoe ziet 
de ideale school eruit als het kind mag 
kiezen? Al deze onderwerpen worden 
behandeld tijdens de bouwbroedplaats. 

Bouwbroedplaats 
Rotterdam: het hoofd in 
de wolken en de voeten 
in de modder
Een van de belangrijkste pijlers van de 
bouwbroedplaats is dat we in een veel 
eerder stadium dan gebruikelijk verschil-
lende partners bijeen brengen als het 
gaat om bouwen en verbouwen. Samen-
werken in co-creatie in alle fases van het 
(ver)bouwproces. Ook de uiteindelijke 

“Hoe ziet jouw droomschool 
eruit?”
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ROTTERDAM:
TER WERELD

gebruikers van het gebouw, de leraren 
en leerlingen, zetten we in als expert. 
Dat werkt bijzonder goed om de ideale 
ruimte te creëren waar kinderen met 
verschillende leerstijlen en behoeften op 
hun eigen manier kunnen leren. 

Rotterdam verdient scholen die een aan-
winst zijn voor de stad. We organiseren 
daarom twee bouwbroedplaatsen (in 
april en juni), waarin we kennis, ervarin-
gen en ideeën uitwisselen over de beste 
scholen van de wereld die we nog gaan 
ontwikkelen. Deze twee bijeenkomsten 
bepalen de invulling van een groot event 
over hetzelfde onderwerp: de Bouw-
broedplaats Experienzzze (oktober).

Meedoen? Meld je aan!
Na een aantal bouwbroedplaatsen in de 
regio Utrecht, strijkt de bouwbroedplaats 
in 2016 neer in Rotterdam. We zijn op 
zoek naar mensen met inspirerende idee-
en en verhalen. Denk aan scholen die een 
bijzonder onderwijsconcept in huis heb-
ben en daar hun bouw en inrichting aan 
(willen) verbinden. Ook ondernemende 
directeuren, ambtenaren, architecten of 
projectontwikkelaars die zowel binnen 

Je wenst je kinderen natuurlijk het allerbeste. 

Nú en in de toekomst. Duurzame, gezonde en 

frisse scholen dragen bij aan een comfortabele 

leeromgeving en aan betere leerprestaties. 

Dat vraagt om maatwerk; een samenhangende 

aanpak vanuit techniek (gegarandeerde onder-

houdsprestaties), organisatie (focus op onder-

wijs) en financiën (eigendomsverhouding, eco-

nomische levensduur). Lagere exploitatielasten, 

hogere beleggingswaarde, gezond klimaat en 

een forse verlaging van het energiegebruik zijn 

belangrijke argumenten om scholen te verduur-

zamen.  Dura Vermeer heeft een moderne visie 

op ontwerp, bouwen en meerjarig onderhoud 

waarin al deze facetten terugkomen. Door sa-

menwerking integraal te organiseren en ge-

bruik te maken van beproefde optimalisaties, 

besparen we tijd, kwaliteit en kosten.

SAMEN BOUWEN AAN DUURZAME EN GEZONDE SCHOLEN

als buiten de bestaande kaders willen 
meedenken, zijn welkom. Stuur een e-
mail naar: bouwbroedplaats@duraver-
meer.nl. Vermeld je contactgegevens en 
je link met het onderwerp.

Data: 6 april, 15 juni en 6 oktober 

Locatie: Rotterdam

Meer informatie over de locatie, tijden 

en programma verschijnt binnenkort 

op: http://bouwbroedplaats.nl/

“Een kind moet tijdens ieder leerjaar in een nieuwe wereld 
terechtkomen”
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DUURZAAMHEID IN

EUROPESE SCHOONMAAK 
AANBESTEDINGEN!

In 2014 was er voor de Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) 
aanleiding om het schoonmaakonderhoud in ruim twintig schoolgebouwen voor ba-
sisonderwijs door middel van een aanbesteding in de markt te plaatsen. Rekening 
houdend met de doelstelling om tot een meerjarig contract met drie schoonmaak-
bedrijven voor drie afzonderlijke clusters van gebouwen te komen, ontstond ook 
de verplichting om die aanbesteding te houden overeenkomstig de verplichte voor-
schriften voor Europese Aanbesteding.

Ofschoon er binnen de organisatie van 
SOPOH voldoende kennis aanwezig is voor 
normale aanbestedingen, is voor de aan-
besteding van het schoonmaakonderhoud 
bewust vooraf een keuze gemaakt om een 
externe organisatie in te schakelen voor 
de projectondersteuning en -begeleiding. 
De redenen hiervoor waren tweeledig van 
aard.  Aanbestedingen overeenkomstig de 
Europese richtlijnen zijn tamelijk gecom-
pliceerde processen met risico’s voor de 
aanbestedende partij in geval van onvol-
komenheden in de te volgen procedures. 
Daarnaast was het nodig om voor het 
schoonmaakonderhoud een goed gedetail-
leerde werkbeschrijving te maken. 

Aldus is door SOPOH een beroep gedaan 
op Seiso Facilitair Advies met als reden 
dat dit een middelgroot bedrijf is met als 
belangrijk voordeel dat aan die zijde zo-
wel specifieke deskundigheid ten aanzien 
van Europese aanbestedingen als van de 
vakinhoudelijke aspecten van schoon-
maakonderhoud beschikbaar was. Deze 
voordelen zijn al snel in het traject van de 
voorbereiding van de aanbesteding naar 
voren gekomen. Voordat de schriftelijke 
aanbestedingsdocumenten zijn geprodu-
ceerd, is eerst aan tafel grondig overleg 
gevoerd over datgene wat SOPOH met de 
aanbesteding wenste te bereiken. Naast 

een degelijke en volledige omschrijving 
van de aan te besteden werkzaamheden, is 
door Seiso ook expliciet aandacht besteed 
aan andere, meer op kwaliteit gerichte 
resultaatverwachtingen van SOPOH uit de 
aanbesteding. Zonder té uitvoerig te zijn, 
was SOPOH op zoek naar aanbieders met 
wie op grondslag van een goede zakelijke 
relatie een meerjarig contract kon worden 
gerealiseerd zonder grote verstoringen in 
de kwaliteit en continuïteit van de dienst-
verlening. Nu, ruim een jaar verder, kan 
worden gesteld dat al deze doelstellingen 
en uitgangspunten ruimschoots zijn uit-
gekomen. 

Eerst ging het bij de aanbesteding om 
de expertise van de intermediair op dat 
gebied maar naderhand heeft SOPOH de 
samenwerking verlengd met Seiso. Ener-
zijds aan de beheerkant door o.a. het con-
troleren van de facturen, anderzijds door 
het in opdracht van SOPOH uitvoeren van 
de periodieke kwaliteitscontroles. Juist bij 
schoonmaakonderhoud komt het er vaak 
op aan om de regelmaat en kwaliteit zo 
objectief mogelijk te beoordelen. En dan 
is het voor de opdracht gevende partij een 
uitkomst om een onafhankelijke en zo 
objectief mogelijke organisatie in te zetten. 
Dat verdient zich terug in de kwaliteit van 
het schoonmaakonderhoud en het draagt 
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bij aan het kunnen opbouwen van een 
duurzame samenwerking met de gecon-
tracteerde schoonmaakbedrijven. 

Ad Matheeuwsen van 
Delta Onderwijs in 
Oosterhout
Kies voor een efficiënte manier van wer-
ken als het aankomt op aanbesteden en 
het verzorgen van documenten. Door een 
eenvoudige manier van aanbesteden is er 
helderheid voor de aanbestedende partij. 
Hierdoor ontstaat een doorzichtig proces 
waarbij er nauw contact is tussen adviseur 
en de aanbestedende partij. In samenwer-
king met Seiso streven we naar die langdu-
rige en duurzame samenwerking. We laten 
een paar keer per jaar zo’n VSR kwaliteits-
meting uitvoeren en daarmee houden we 
alle partijen scherp, zowel de scholen als de 
uitvoerende dienst. De  optimale samen-
werking met Seiso zorgt er mede voor dat 
onze gebouwen duurzaam onderhouden 

worden en er na de aanbesteding, de vin-
ger aan de pols gehouden wordt.

Astrid Trinidad van 
schoonmaakbedrijf Clean 
Trend:
In 2014 hebben wij voor de eerste keer 
meegedaan aan een aanbesteding. Nooit 
de intentie gehad om in te schrijven omdat 
wij om ons heen hoorden dat het allemaal 
erg ingewikkeld was en niet altijd eerlijk 
zou verlopen. Mede omdat het voor ons de 
eerst keer was vonden wij het al ingewik-
keld genoeg maar achteraf gezien was 
deze aanbesteding goed te doen. Onze 
eerste aanbesteding is ook meteen aan ons 
gegund. Bij deze aanbesteding stond kwa-
liteit hoger in het vaandel dan de prijs wat 
naar mijn mening al een prima start is.
Een bijzonder openbaring zijn de contrac-
ten voor onbepaalde tijd. Wanneer je goed 
werk aflevert en doet wat er is afgesproken 
hoef je je geen zorgen te maken om het 

werk “snel”  te verliezen of binnen 3 a 4 
jaar weer opnieuw te gaan aanbesteden. 

Duurzaamheid in 
samenwerking
Met het maken van de juiste keuzes en 
deze te vertalen naar een aanbestedings-
document kan een basis gelegd worden 
voor een duurzame samenwerking. Be-
langrijk is om vooraf te bepalen hoe je de 
samenwerking wilt vormgeven en hoeveel 
tijd en energie in deze samenwerking ge-
stopt kan of mag worden. Beschikt je or-
ganisatie niet over voldoende capaciteit of 
ontbreken de benodigde competenties dan 
is inhuur hiervan altijd mogelijk.

DUURZAME KEUZES DIE IN EEN EUROPESE AANBESTEDING 
VASTGELEGD WORDEN KUNNEN TE MAKEN HEBBEN MET 
DE VOLGEND ONDERDELEN:

- Contractvorm en contractduur
- Mogelijkheid voor inschrijving door regionale partijen
- Contractomvang en perceelindelingen

- Inrichting van contractbeheer
- Opleiding en begeleiding van personele inzet Seiso Facilitair Advies

Koestraat 2 C
5688 AH  Oirschot
www.seiso.nl

Rob Huijnen
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Als schoolleiding ligt uw focus op de 
kwaliteit van het onderwijs. Begrijpelijk. 
Maar dan wel graag in een fris, functi-
oneel, goed onderhouden en duurzaam 
schoolgebouw. U voelt zich daarvoor ver-
antwoordelijk. Of, goed beschouwd: het 
één gaat eigenlijk niet zonder het ander. 
Gezamenlijk werkt u aan een gebouw- 
en onderhoudsvisie, maar u heeft geen 
behoefte om bouwkundige te spelen. Dit 
is exact de gedachte van waaruit Propen-
dum haar diensten heeft ontwikkeld. 

Teamwerk
Een toekomstbestendig schoolgebouw 
vraagt om visie. Realisatie van deze visie 
vraagt om huisvestingsbeleid. Opzetten 
en uitvoeren van het beleid vraagt weer 
om teamwerk. Propendum werkt met 
specialisten op alle relevante aandachts-
gebieden. Afhankelijk van de vraagstel-
ling werken de specialisten multidisci-

HUISVESTINGSBELEID: 
De vorig jaar ingevoerde doorcentralisatie buitenonderhoud PO, krijgt steeds 
meer invloed op het huisvestingsbeleid van de scholen. Er moeten keuzes 
worden gemaakt, maar welke? Hoe komen we aan precies die informatie die 
nodig is om het huisvestingsbeleid te onderbouwen? We ontvangen bekos-
tigingsvergoeding, maar welke bedragen moeten we reserveren en hoe ko-
men we aan een goed onderbouwde onderhoudsvoorziening? Welke moge-
lijkheden hebben we tot verlaging van de onderhoudskosten en verbetering 
van het gebouw? Zomaar wat vragen waar scholen voor staan en waar nu 
toch echt antwoorden op moeten komen.

INZICHT IS NOODZAKELIJK OM JUISTE KEUZES TE MAKEN.

PROPENDUM

Propendum is specialist in onderwijshuisvesting. Zij kunnen u 
onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar adviseren over het 
beheer van uw schoolgebouwen. Met als resultaat een meerjarige 

energietechnisch als onderwijskundig verantwoord is. Vandaar hun 
motto: eerst inzicht, dan keuzes. 

plinair en in teamverband met elkaar 
samen om het door u gewenste resultaat 
te bereiken. 

Aanpak 
De aanpak van Propendum lijkt op een 
treinreis met vier stations:

1. Quick Scan
2. Aanvullend onderzoek
3. Planvorming
4. Realisatie

Uw eindbestemming: het schoolgebouw 
van de toekomst. Of, wellicht iets minder 
ambitieus, maar wel zo realistisch: een 
toekomstbestendig schoolgebouw.

We spreken met Piet Baaijens, directielid 
van de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridder-
kerk. “Ik heb o.a. de portefeuille onder-
houdsbeheer en huisvestingsbeleid. Geen 
gemakkelijke taak en daarbij: behoorlijk 
tijdrovend en voldoende kennis ont-

breekt. Vandaar dat ik al een tijd op zoek 
was naar ondersteuning hierbij.”
Baaijens is door een bestuurslid gewe-
zen op Propendum, een organisatie die 
vanuit hun bouwkundige kennis scholen 
adviseert en meerjaren onderhoudsplan-
nen opstelt. 

“Hoewel ik best een doe-het-zelver ben 
en ook wel door mijn jarenlange ervaring 
aardig inzicht in de materie heb, liep ik 
toch tegen teveel zaken aan die vragen 
opriepen. Zoals: wat heeft prioriteit, hoe 
kan ik offertes goed beoordelen, effec-
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tieve begeleiding van en toezicht op de 
uitvoering van het onderhoud, enz. Een 
meerjaren onderhoudsplan hadden we 
ook wel, maar het was toch altijd nog een 
zoektocht naar de benodigde informatie 
hieruit. Ook mijn collega, die verantwoor-
delijk is voor de administratie en finan-
ciën, had veelal het probleem de vertaal-
slag te maken vanuit het vrij technisch 
opgestelde plan naar de administratie 
en jaarrekening.” De oplossing lag toch 
inderdaad bij Propendum, om het verhaal 
samen te vatten. “Ja, daar komt het wel 
op neer”, aldus Baaijens. “Zij hadden in-
middels een eigen applicatie ontwikkeld, 
waarin een veelheid van zaken die zij bij 
scholen tegen kwamen, verwerkt waren. 
Voor ons betekende dit dat wij een goed 
inzicht kregen in ons huisvestingsbe-
leid, met een focus richting de toekomst. 
Doordat het MJOP in de applicatie wordt 
ingelezen, worden zowel de financiële 
gegevens heel inzichtelijk en ook het 
onderhoudsbeheer vereenvoudigd”. 

Voor Baaijens is het dan ook absoluut 
geen vraag meer of hij anderen dit aan-
beveelt. “Ja, ik vind Schoolbeheer Online 
(zo heet de applicatie) echt een meer-
waarde hebben. Wij willen niet meer 
zonder. Ook voor het vastleggen van con-
tracten en het raadplegen van historie 
is het een ideale tool. De helpdesk voor 
allerlei bouwtechnische vragen e.d. is erg 

handig. En het feit dat je zelf een desge-
wenst abonnement kunt kiezen, geeft 
vooraf duidelijkheid over de kosten”.

Praktijkvoorbeeld
Op de vraag of Baaijens ook een voor-
beeld kan noemen reageert hij, na even 
nagedacht te hebben, enthousiast: “Tot 

een aantal jaren geleden had de Kersten-
school te maken met een dalend leerlin-
genaantal. Dit heeft geleid tot sluiting 
van de dislocatie in 2011. Het huidige 
schoolgebouw is toen uitgebreid met 
een bovenverdieping met 4 lokalen in 
houtskeletbouw. Al snel bleek dat het, 
ondanks isolerende maatregelen, in de 
nieuwe lokalen behoorlijk warm werd”.
“En hier komt dan bijvoorbeeld de meer-
waarde van zo’n betrokken adviseur 
om de hoek”, vervolgt Baaijens. “Oplos-
sing was airconditioning, maar dat zijn 
energieverslinders. Met het plaatsen van 
zonnepanelen werd van de nood een 
deugd gemaakt. Al het schakelen tussen 
ambtenaren, wethouder, schoolbestuur, 
leveranciers en installateurs, is toch niet 
iets alledaags voor mij. Heb je dan niet 
iemand die zich helemaal namens de 
school toelegt op het afstemmen, toe-
zicht houden en wat al niet meer, dan 
weet ik echt niet hoe we het hadden 
kunnen realiseren. Nu zijn we blij dit zo 
aangepakt te hebben. Ook veel leerlingen 
vinden het leuk om te zien hoeveel elek-
triciteit er wordt opgewekt”.

Wilt u meer weten? 
Raadpleeg www.propendum.nl. 
U kunt ook een demo aanvragen, bel: 
0800 0900 700. 
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Innovatief, duurzaam en 
kostenbesparend 
Met het verhuurconcept dat BestLed 
hanteert, worden onderwijsinstellingen 
volledig ontzorgd. “Dat begint al bij onze 
eerste inventarisatie van de specifieke 
behoefte. Daarna brengen we pas advies 
uit. Het gaat ons niet om het verhuren 
- of verkopen - van zoveel mogelijk led-
lampen, het gaat erom dat onze klanten 
krijgen wat ze nodig hebben. Daarom 
geven we in onze aanbieding onder 
meer aan op welke innovatieve manier 
de meeste besparingen behaald kunnen 
worden. Want laten we dat niet vergeten; 
duurzame ledverlichting past natuurlijk 
prima in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, maar met een bijbehorend 
uitgekiend licht- en schakelplan kun 
je ook nog eens de operationele kosten 
voor verlichting drastisch verminderen. 
Bovendien heb je bij ons geen hoge aan-
schafkosten. Je betaalt gedurende een 
verlengbare contractperiode van drie 
tot vijf jaar elke maand een vast bedrag 
waardoor je voor langere tijd precies 
weet waar je aan toe bent.”

BESTLED: LEVERANCIER VAN OPTIMAAL LICHT

-
-

lichting. “Wij garanderen de juiste hoeveelheid licht, op de juiste plek, op het 
juiste moment en van de beste kwaliteit”, vertelt directeur Jan Willem Drop-
pers. “Dat is voor onderwijsinstellingen van groot belang omdat beter licht 
educatief bevorderend werkt. Het heeft een positief effect op de concentra-
tie, motivatie en waardering van de leeromgeving, zowel van leerlingen als 
van docenten. Bovendien geef je met duurzame ledverlichting invulling aan 
je maatschappelijke voorbeeldfunctie. Je laat zien dat je verantwoord beleid 
voert en creëert ook nog eens bewustwording bij je leerlingen.”

Specialisme
Diverse basis- en voortgezette onderwijs-
instellingen in Nederland hebben intus-
sen de weg naar BestLed weten te vin-
den. “We maken het de scholen dan ook 
zo eenvoudig mogelijk. Als full-service 
organisatie zorgen we niet alleen voor de 
juiste verlichting, maar nemen we ook de 
montage en demontage en natuurlijk ook 
de service en het onderhoud voor onze 
rekening. Dat gebeurt door experts voor 
wie ledverlichting een dagelijks specia-
lisme is. Daarbij werken we alleen met 
100 procent betrouwbare producten van 
Nederlandse makelij. Wij willen dat onze 
klanten kunnen vertrouwen op onze 
kwaliteit.” 

Groene energie
BestLed onderhoudt nauwe banden met 
zonne-energie specialist Rooftop Energy 
en ondersteunt de actieve deelname van 
Rooftop Energy in het project ‘Zon Zoekt 
School’ waar ook partijen als Natuur & 
Milieu, de AVS en de Nationale Postcode 
Loterij deze actie steunen. “Dat is vooral 
bedoeld om scholen te doordringen van 
milieubewuste besparingsmogelijkhe-
den. Zonnepanelen op het dak van een 
school leveren schone energie en zorgen 
voor een lagere elektriciteitsrekening. 
Daarnaast is er het educatieve element. 
Groene of duurzame energie wordt voor 
leerlingen concreet wanneer zij de zon-
nepanelen kunnen zien en zich bewust 
worden van het besparende effect. Daar 
kan in verschillende lessen op worden 
ingehaakt. Daarbij kunnen scholen zich 
met duurzame energie profileren als 
groene school en hun aantrekkingskracht 

verhogen voor ouders die nog geen defi-
nitieve schoolkeuze voor hun kinderen 
hebben gemaakt.” 

Beste oplossingen
De leverancier van zonnepanelen werkt 
volgens hetzelfde verhuurprincipe als 
BestLed. “Duurzame energie, voor een 
maandelijks bedrag dat lager ligt dan 
de huidige stroomkosten. Bijdragen aan 
een duurzame omgeving zonder één cent 
te hoeven investeren. Dat is bij ons dus 
ook binnen bereik.” Beide bedrijven zijn 
gelieerd aan bouwmaterieelverhuurder 
RECO met ruim 60 jaar ervaring en kwa-
liteit die door 250 professionals wordt 
geleverd. “Dat onderscheidt ons in een 
markt die wordt gekenmerkt door een 
grote variatie in aanbieders, kwaliteit 
en producten. Wij werken elke dag voor 
onze klanten aan de beste oplossingen 
voor uiteenlopende projecten waarbij we 
elkaar ondersteunen. Op scholen is het 
anders, maar bij ons is één plus één altijd 
meer dan twee.”

Voor meer informatie over BestLed of 

het maken van een afspraak, zie:  

www.bestled.nl 
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EEN ANDERE KIJK OP EEN DUURZAME LEEROMGEVING
De tactiele leeromgeving en een optimale gebouwportefeuille

Duurzaamheid is door de jaren heen een 
containerbegrip geworden. Naast het feit 
dat we geld willen verdienen en van de 
welvaart willen genieten is het ook onze 
taak om goed voor de mensen en het mi-
lieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken 
is de toekomst van de mensheid in het 
geding. Veelal wordt de term duurzaam-
heid dan ook beschreven aan de hand van 
de balans tussen People (mensen) Profit 
(winst) en Planet (aarde), de drie P’s. 
In de gebouwde omgeving wordt duur-
zaamheid echter vooral vertaald in techni-
sche maatregelen zoals een hoogwaardige 
isolatie voor de gebouwschil, efficiënte 
installaties voor o.a. binnenklimaat, ver-
warming en verlichting, en eventueel 
duurzame energie opwekking.

Ook in onderwijsgebouwen zien we door 
deze veelal technische benadering, een 
kloof ontstaan  tussen deze duurzame 
techniek en de gebruikers van het gebouw. 
Leraren en overig personeel ervaren vaak 
een ongemakkelijke afhankelijkheid van 
de techniek zonder voldoende kennis 
en invloed. Voor het lerende kind is deze 
duurzame techniek dan al helemaal onbe-
kend en dus vaak onbemind. En dit terwijl 
duurzaamheid nu juist gaat over de balans 
tussen de drie P’s. 

Strategiebepaling A B C D

Type Gedateerd Gedateerd Bestaand Nieuwbouw

Organisatie Voorbereiden fusie/sluiten Heroverwegen Aandacht voor verbeterpunten Conceptueel bij de tijd

Afmeting Overmaat, slopen Overmaat, afstoten Beperkte overmaat Weinig tot geen overmaat

Onderwijs Reorganiseren Aan de maat, ondersteuning bieden Voldoende Goed

Bestuur Overname regie Bewaken en controleren Rapporteren Monitoren

Actie Voorbereiding beïndigen PvA voor verbeterpunten Geen concrete acties Geen acties

Prognose 0 - 2 jaar 2 - 5 jaar 5 - 10 jaar > 10 jaar

Duurzaamheid is ook efficiënt en ver-
antwoord omgaan met onze bestaande 
gebouwen voorraad. Een schoolgebouw 
is doorgaans onderdeel van een gebouw-
portefeuille, waarbinnen allerlei verschil-
lende gebouwen voorkomen. Denk aan 
leeftijd, onderhoudsstaat, energielabel en 
typologie. Indien men een gebouwelijke 
ingreep overweegt, zal een snel en vak-
kundig inzicht in de gebouwportefeuille 
helpen bij een duurzame afweging tussen 
renovatie-verbouw of sloop-nieuwbouw. 
Ook volgens het Brundtland-rapport (VN 
1987) is hergebruik een basisfactor voor 
duurzaam handelen. 

Tactiele leeromgeving
Stel je eens voor. 
Het schoolgaande kind loopt over een 
stenen pad naar de school, de voetstap-
pen klinken vast en stevig, totdat het pad 
overgaat in een houten vlonder die hol en 
licht klinkt. Naast het stenen pad staat 
een muur van keien, schots en scheef. Het 
kind voelt aan de ruwheid ervan, totdat de 
wand overgaat in een volledig gladde glas-
wand. Het glas voelt koud totdat de wand 
overgaat in een houten entree, warm en 
uitnodigend. Ondertussen ruikt het kind 
de geurende bloemen naast het entree pad. 

Het binnengaan van de school heeft zo 
spelenderwijs vele zintuigen gestimuleerd. 
Dit noemen wij de tactiele leeromgeving. 
De tactiele leeromgeving vergroot de be-
wustwording van de fysieke omgeving en 
daarmee ook van het duurzame karakter 
daarvan.

Optimale 
gebouwportefeuille
In samenwerking met ZUYD Hogeschool 
hebben wij een model ontwikkeld dat 
snel en efficiënt inzicht geeft in de eigen 
gebouwportefeuille. Input voor het model 
zijn zowel onderwijskundige als gebouwe-
lijke kenmerken, en het levert o.a de vol-
gende inzichten op:
- een rating naar vitaliteit van de gebou-

wen inclusief handelingsarsenaal 
- de effecten van de interventies inclusief 

gebruiksscenario’s 
- snel en eenvoudig inzicht in een goede 

onderhoudspositie

Sanne Feron heeft het model aan ZUYD 
Hogeschool ontwikkeld en is hiervoor ge-
nomineerd voor de Yes Award.

Graag informeren wij u persoonlijk over 
onze ervaring met deze aanpak, waarbij 
wij u ook nader laten kennis maken met 
enkele referentieprojecten.

BASISSCHOOL WINDEKIND, HEERLEN

INDICATOREN

BREDE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING MOLENBERG, HEERLEN

‘Welke strategie kunt u hanteren 
om uw schoolgebouwportefeuille 
toekomstbestendig te 
houden?’

ARCHITECTENZAAK Wilhelminaplein 25, 6411 KW Heerlen
+ 31(0)45  700 9714 www.architectenzaak.eu
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Iedereen verdient een veilig en onder-
houdsvriendelijk dak boven zijn hoofd. 
De unieke aanpak van FIER Dakcontrol 
maakt dit voor elke gebouweigenaar 
mogelijk. FIER neemt u alle zorgen rond 
inspectie, renovatie en onderhoud uit 
handen en begeleidt u van advies tot 
uitvoering. Ook tijdens de exploitatie 
bent u verzekerd van het beste advies en 
een vakkundige begeleiding en kunt u 
altijd teruggrijpen op de kennis en het 
vakmanschap van FIER Dakcontrol. Met 
de unieke FIER Dakcontrol werkwijze 
doorloopt u de volledige onderhoudscy-
clus van inventarisatie tot nulmeting, 
van evaluatie tot veiligheidsbeleid, in-
take dakenbeleid en plan van aanpak. 

EEN ZORGELOOS EN DUURZAAM 
DAK BEGINT BIJ FIER DAKCONTROL
FIER Dakcontrol uit Meijel presenteert de ‘Unieke FIER Werkwijze’ rond 
daken! Een dakconcept waarmee gebouw- en woningeigenaren kunnen 
genieten van puur dakgeluk. Waar het dak nog te vaak het stiefkindje is 
binnen onderhoudsprocedures, biedt FIER Dakcontrol u, uw leerlingen en 
onderwijzend personeel een veilig onderdak om tot optimale leerpresta-
ties te komen.

MAAK KENNIS MET DE ‘UNIEKE FIER WERKWIJZE’ ROND HET 

ONDERHOUD VAN DAKEN

Zij verzorgen ook de voorbereiding en de 
aanbesteding en de directievoering tij-
dens de uitvoering, zodat u gevrijwaard 
blijft van ‘dakzorgen’. 

Optimale kwaliteit en 
veiligheid op daken
Veiligheid is een van de belangrijkste 
thema’s rond daken. Zowel voor de men-
sen die er onder wonen en werken als 
zij die op het dak de reparaties en het 
onderhoud verzorgen. Via RI&E-analyses 
(Risico, Inventarisatie en Evaluatie) en 
PVA’s (Plan Van Aanpak) rond de veilig-
heid op daken biedt FIER Dakcontrol u 
de garantie van een duurzaam en veilig 
dak, dat voldoet aan wet- en regelgeving 

en aan BRL en Bouwbesluit, zodat u nooit 
in conflict komt met uw verzekering. Wij 
bieden u een waarborg op veiligheid en 
dat geeft rust en vertrouwen. 

Geld verdienen met FIER
Door te kiezen voor de juiste materialen 
en een vakkundige uitvoering zorgen zij 
voor een duurzaam dak en daarmee voor 
een aanzienlijke kostenbesparing. Denk 
b.v. ook eens na over mogelijke energie-
besparingen. Nog steeds gaat 35% van 
ons energieverbruik verloren door slechts 
geïsoleerde daken. Kies daarom voor de 
Unieke FIER Dakcontrol Werkwijze, om te 
besparen op kosten en verzekerd te zijn 
van optimale veiligheid en duurzaam-
heid. 

Meer weten?
FIER Dakcontrol
Tel: 06.20521169
E-mail: info@fierdakcontrol.nl
www.fierdakcontrol.nl

De Unieke FIER Werkwijze ondersteunt van ontwerp tot exploitatie



038 337 08 33  www.nedair.nl

Programma van Eisen Frisse Scholen 2015
Vanwege de Europese regelgeving moeten scholen in de 
toekomst (bijna) energieneutraal ontworpen worden. Veel 
scholen starten daarom verbetertrajecten om van hun 
schoolgebouw een ‘Frisse School’ te maken. Een Frisse 
School heeft een goed binnenmilieu en een lage energie-
rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) heeft hiervoor een Programma van Eisen Frisse 
Scholen 2015 opgesteld. 

Energiezuinige Klimaatsystemen
Ned Air is voorloper in energiezuinige klimaatsystemen 
en creëert voor ieder ventilatievraagstuk een duurzame 
oplossing. Wij bieden zowel standaard als maatwerk 
warmteterugwinsystemen. Hiermee dragen we zorg 
voor een gezond binnenmilieu voor mens, dier, plant en 
machine. 

Decentrale schoolventilatie-unit
De Ned Air EduComfort is een CO2 gestuurde HR ventila-
tie-unit met warmteterugwinning. Deze decentrale unit is 
universeel te plaatsen, zowel in als onder het plafond. Op 
afstand beheren is ook mogelijk, met de EduConnect kunt 
u op afstand monitoren en aansturen. Bovendien voldoet 
de Ned Air EduComfort als eerste decentrale ventila-
tie-unit aan het Programma van Eisen Frisse Scholen 
2015 Klasse B. 

Beter ventileren 

Zo zorgt de energiezuinige Ned Air EduComfort voor 
voldoende luchtverversing om een gezonde leeromgeving 
te creëren.

• Installatiegeluid < 33 dB(A)
• Luchthoeveelheid 950 m3/h    
 (30 leerlingen + 1 leraar)
• CO2 max. 950 p.p.m. 

Ned Air biedt naast de decentrale EduComfort ook cen-
trale ventilatiesystemen die, afhankelijk van de installa-
tie, voldoen aan Klasse A van het Programma van Eisen 
Frisse Scholen 2015.

ErP 2018 ready
Luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen moeten 
na 1 januari 2016 voldoen aan nieuwe Europese energie-
richtlijnen (ErP). Als voorloper in energiezuinige lucht-
behandeling voldoen de klimaatsystemen van Ned Air, 
waaronder de Ned Air EduComfort, zelfs al ruimschoots 
aan de nieuwe eisen van de ErP 2018.

Kijk voor meer informatie op www.nedair.nl of neem 
contact met ons op voor het creëren van een goed 
binnenmilieu en een lage energierekening van uw 
school. Wij delen graag onze kennis met u!

Het binnenklimaat op scholen in Nederland is vaak niet optimaal. Hoge CO2 concentraties, tochtklachten, onaan-
gename luchtjes en een oplopende temperatuur hebben een negatieve invloed op onder meer de gezondheid en 
prestaties van leerlingen en leerkrachten. Onderzoek heeft bewezen dat voldoende ventilatie noodzakelijk is voor 
een gezond binnenklimaat. Zo doet een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim met 25% afnemen en verbetert het 
de leerprestaties met 23%. 

is beter presteren

Verduurzaming

van scholen

Voor verduurzaming en verbetering 
van het binnenklimaat van scholen 
biedt Ned Air energiezuinige centrale 
en decentrale ventilatiesystemen. 
Zowel bij renovatie als nieuwbouw 
is betere ventilatie gemakkelijk te 
realiseren. 



TONZON Vloerisolatie • sinds 1980 de oplossing

“Wij kozen 
voor de modernste 
techniek vanwege 

het beste resultaat.”

VLOERISOLATIE
TONZON

Wacht niet 
langer: 
direct 

besparing en 
comfort!

TONZON Vloerisolatie®

meer wooncomfort en lagere woonlasten

TONZON Vloerisolatie met Thermos-

kussens heeft in de praktijk een hoger 

effect op de vloer temperatuur dan 

ander materiaal. De hogere vloer-

temperatuur biedt meer wooncomfort 

en een veel grotere energiebesparing 

die bij vloer verwarming kan oplopen 

tot wel 40%. 

De energie die nodig was voor grond-

stof, fabricage, verpakking, transport 

en aanbrengen is al binnen enkele 

winterweken terugverdiend. Omdat 

het opvouw bare materiaal handig 

te verwerken is in vaak krappe kruip 

ruimtes, valt de investering reuze mee. 

De all-in richtprijs voor het aanbrengen 

bedraagt bij 30 m2 € 1.325,- en bij 

50 m2 € 1.850,-. 

(inclusief materiaal, montage en btw)

T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min)  

E: info@tonzon.nl

TONZON: 
“klimaateffectieve 
oplossingen voor 

bij u thuis”

tonzon.nl
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