
Duurzaam Gebouwd 

Seminarreeks Duurzame Scholen 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Wietse Walinga 

Directeur Duurzaam Gebouwd 



Missie 
 

 



“Kennis is het 

enige dat je kunt 
vermenigvuldigen 

door het te delen” 



 

Verbinden 















 





 

+ 65.000 bezoekers per maand + 8.000 Nieuwsbrief abonnees  





 



 





Duurzaam Gebouwd 

Uw deelname vandaag is uw kennismaking…. ? 

 

De volgende stap bespreken we graag samen! 

 



Duurzaam Gebouwd  

Seminarreeks Duurzame Scholen 

Mede mogelijk gemaakt door: 





Duurzame Scholen 

Voldoende hindernissen: 

 Focus op primaire doel  

 Minder geld  

 Lastige DMU 

 Weinig kennis 

 Aanbod slecht georganiseerd 

 

 





Duurzame Scholen 

 

 We weten dat het anders moet…. 

 We delen kennis om te leren hoe het anders kan… 

 Uw kennismaking vandaag is stap 1 om het samen te 

gaan doen… 

 



Programma 
 

 

09.30 uur Opening door dagvoorzitter Wietse Walinga 

 

09.40 uur Green Deal onderwijshuisvesting. Hoe maakt u hier gebruik van? 

   Marco van Zandwijk, projectmanager Ruimte OK 

 

10.10 uur Duurzame Scholen in Nederland 

   Dion Nieuwenhuize, Merosch 

    

10.40 uur Praktijk case: Sint Aloysiusschool  

   Emile Kroon, Verosol 

 

11.10 uur Pauze  

 

11.30 uur Is een optimaal binnenklimaat wel te combineren met duurzaamheid?  

   Rudy Grevers, Adviseur Alklima 

 

12.00 uur Mooi = duurzaam 

   Frank Meijer, Architect Bureau Klein 

 

12.30 uur Hoe kan ik door onderhoud invulling geven aan verduurzaming? 

   Bart Eissens, Strategisch Vastgoed Adviseur Sigma Care 

    

13.00 uur Lunchtafels 

14.00 uur  Einde 
 



Green Deal onderwijshuisvesting 

Hoe maakt u hier gebruik van? 
    

Marco van Zandwijk, projectmanager Ruimte OK 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



‘Green Deal 
Scholen’  

Marco van Zandwijk  

Ruimte-OK 
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I Een veranderende opgave? 

  (veranderingen in vogelvlucht) 
 

II Wat wil de klant nu eigenlijk? 

   (bouwen vanuit gebruikersperspectief) 
 

III   Hoe te realiseren? 

   (kwaliteit realiseren in nieuwe tijden) 
 

Opbouw 



 

2,6 miljoen leerlingen PO + VO    

18 miljard totale bekostiging PO + VO (incl. personeel) 

7% leerling-daling in 2020 PO 

ca. 10.000 gebouwen PO + VO 

10-15,8* miljoen m2 BVO PO* 

10-12,5 miljoen m2 BVO VO  

10-25% leegstand (overcapaciteit aan m2) PO 

Verduurzaming Label B; geraamd 2,4 mrd PO + VO 

 

 

 

De Cijfers 
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“ Zo lang gebruiker bepaalde      

  kwaliteit niet ervaart is er  

  eigenlijk geen kwaliteit ? “ 

 

 

 

 

Wat? 



 Waarneming vanuit de vraag 
 

De vraag 



 Wat nodig ? 
 

De vraag 

“ Kwaliteit niet langer zien als  

  kwestie van geld en techniek “ 

 



 Waarin gehinderd ? 
 

De vraag 

“ Voor schoolbesturen lastig om kwaliteit     

  onder woorden te brengen  (Definitie), 

  c.q. aangedragen oplossingen te    

  beoordelen.”    (Validatie) 

“ Werken aan nieuwe gewoontes” 

 

“ Het denken in Businesscase 

  is voor scholen en gemeenten 

  nog geen gewoongoed” 



 Kwaliteit onvoldoende 
 (huisvesting voor 1 miljoen leerlingen niet optimaal)   
 

 Verouderde gebouwen  
  (38% gebouwen 1960-1980; gemiddeld 38 jaar) 
 

 Slechte energieprestatie  
      (ongekend hoog energieverbruik, laag energielabel) 

 

 Oplopende exploitatietekorten  
 (19% schoolbesturen geen buffer voor risico’s) 
 

 Dalende leerlingaantallen  
 (impact leegstand 15-25% komt voor rekening schoolbestuur) 
 

 Zorgplicht gemeenten onder druk  
 (7 miljard aan opdrachten is illusie, 1,1 miljard resteert) 
 

 Onvoldoende reserveringen 
  (installatietechniek bepalend voor kwaliteit na 15-20 jaar vervanging) 
 

 Wildgroei (kennis)initiatieven   
 (aanbod gedreven markt, Esco’s- Frisse Scholen, blijvend effect?)  

 

Waarneming 

“Scholen worden overspoeld met tools,    

 bijeenkomsten en aanbiedingen.  

 . . .    

 

 Maar bouwen goede school lijkt nog 

 steeds Lucky shot” 

 . . .    

 

“Partijen zitten met sterk verschillende 

beelden aan tafel (beeldvorming)” 

 

 



 OCW (onderwijs)  

 BZK (energiebesparing) 

 I&M (Klimaatagenda/ milieubeheer) 

 EZ  (energieakkoord) 

 

 PO-Raad 

 VO-raad 

 VNG 

 

 Ruimte-OK 

 Klimaatverbond 

Green Deal Verduurzaming Scholen 



Partijen willen met deze Green Deal een extra impuls 
geven aan de versnelde realisatie van een gezonde 
leer- en werkomgeving in een duurzaam en 
betaalbaar onderwijsgebouw. 

 

Verduurzaming: maatregelen die leiden tot minder 
energiegebruik, meer duurzame energiegebruik en 
verbetering van het binnenklimaat van scholen. 

 
• Opschaling en versnelling 

• Bestaande middelen en structuren 

• Betere match vraag en aanbod www.greendealscholen.nl 

 

Doel 

http://www.greendealscholen.nl/


Resultaat 

Consultatiefase: 

256 personen  

23 bijeenkomsten 

>  500     personen input geleverd  

                                       voor uitvoeringsprogramma 
 

Doel: 

- achterhalen ondersteuningsbehoefte 

- inzicht in lopende initiatieven 

- inzicht in hoeverre marktaanbod aansluit op de vraag 

- inzicht in bruikbaarheid bestaande instrumenten  

 



Thema A.  Ambities en samenwerking   
Ambities  ten aanzien van verduurzaming 
hebben lage prioriteit 

Thema B.  Kennis en inzicht   
Onbewust onbekwaam op gebied van 
verduurzaming 

Thema C. Bekostiging en financiering 
Beperkte investeringsruimte om te 
verduurzamen 

Thema D.  Aansluiting vraag en aanbod   
Slechte aansluiting aanbod op de vraag  

1e bevindingen 



Ambities 

Klein deel  16% scholen heeft slechts 

duidelijke visie/beleid op duurzaamheid/ 
verduurzaming. 

Overgrote meerderheid schoolbesturen 75% 
heeft ambities verduurzaming niet verwerkt in DMOP  

Ruime meerderheid  70% scholen heeft 

niet het idee dat zij voor de besluitvorming ten 
aanzien van levensduur verlengende maatregelen 
zelfstandig tot juiste onderbouwing kunnen komen. 

 



Inzicht 

Meerderheid 56% heeft geen inzicht in 

het energieverbruik en besparingsmogelijkheden 

van zijn schoolgebouwen.  

 

Voor status en verbetermogelijkheden van het 

binnenmilieu is dit  50% 
 



Financiering 

Belemmering scholen  Belemmering gemeenten  

1. Financiële ruimte (82%) 1. Financiële ruimte (82%) 

2. Financiële risico (78%)  2. Andere prioriteiten (63%) 

3. Andere prioriteiten (65%)  3. Financiële risico (60%) 

 

Meerderheid  geeft aan niet te beschikken over                                                   

kennis verschillende financieringsvormen.   
 

 

Het aanwenden van vreemd vermogen vormt                                         

voor meerderheid scholen geen overweging. 

 
 

 



Aansluiting op behoefte 

Slechts kwart  24% schoolbesturen en  26% 
gemeenten geeft aan dat marktaanbod aansluit op 
behoefte  

 

Wijze waarop aanbod marktpartijen aansluit op 

behoefte scoort   4,8   (scholen/ gemeenten) 

 

Integrale oplossingen; verduurzamingsmaatregelen 
beperkt tot zonnepanelen en (led)verlichting.  
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Hoe? 



Expertise  
Kennis (is nog) niet daar waar deze meeste waarde heeft.  

Er wordt weinig geleerd van opgedane ervaringen elders. 

 

Tot juiste onderbouwing kunnen komen. 

 

Bewijslast:  beter inzicht in kosten- baten 

(effect van maatregelen op exploitatie, wat werkt wel en niet?) 

 
 

 

Wat nodig? 





Wat nodig? 

Goed beheer … begint met Goed inzicht 
 

Verwerven van inzicht is vaak belangrijkste voorwaarde  

om partijen te bewegen iets te doen.  
 

Voorraad-nivo:    Leegstandreductie (20%) 

Project-nivo:       Terugdringen faalkosten (10%) 

Beheer-nivo:       Energiebesparing (10-15%) 
 

Onderwijsuitgaven PO-VO 18 mrd  

> 1-2% energiekosten> 180-360 mln energiekosten  

> 15% besparingspotentieel > 27 – 54 mln per jaar  
 

 
 

 





Wat nodig? 

Financiering  … slimmer financieren 
Verduurzaming financierbaar maken (nu nog ontbreken van garanties, 
zekerheden en goed onderbouwde plannen). 

 

Gescheiden geldstromen (nieuwbouw- exploitatie) belemmeren TCO-
benadering (waarom gebouw verduurzamen dat niet van jou is) 

 

Scholen met krimpende leerlingaantallen worden relatief duur in 
onderhoud, waardoor geld voor verbeter- en verduurzamingsmaatregelen 
ontbreekt. 

 

Huidige ‘energiefondsen’ wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt door 
schoolbesturen.  >  Mogelijke oprichting borgstellingsfonds  

 
 

 



Marktinitiatieven … verbinden vraag- aanbod  

Hoe wegwijs in enorme aanbod van oplossingsrichtingen? 

Behoefte objectieve - eenduidige - betrouwbare informatie  

 

Aanbod kosteneffectief aan laten sluiten bij in sector geldende 
kwaliteitskader huisvesting (omschrijft kwaliteitsvraag schoolbesturen) 

 

Behoefte aan BEWIJSLAST. Toegezegde 

terugverdientijden laten zich in de praktijk moeilijk bewijzen  

 

Misvatting dat een gebouw na oplevering af is (blijvende betrokkenheid)  

Kan je verduurzamen zonder stekker?  

Wat nodig? 



213  kwaliteitscriteria 

 

 meer info 
       Downloads via:  www.Ruimte-OK.nl 





“ Als wij blijven doen  

  wat wij altijd deden …. “ 
 



Duurzame Scholen in Nederland 
    

Dion Nieuwenhuize, Merosch 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 





Duurzame scholen… 

 
…wat zegt dat ons? 

 
 
 
 

Dion Nieuwenhuize - Merosch 



Inhoud 
 1. Drie voorbeelden 
 2. Wat zegt dat ons ? 
 3. Hoe duurzaam is het succes?

   



Prachtprojecten! 

Energieneutrale school Kapelle Energieneutrale MFA Veenendaal 

Energieneutrale woningen Rijswijk Energieneutrale woningen Best 

Energieneutrale school Haarlem 

Energieneutrale stadsdeelwerf Energieneutrale DorusRijkers CPO Ecowijk Houten 

Energieneutrale villa Den Haag 



Energieneutrale school Kapelle Energieneutrale MFA Veenendaal 

Energieneutrale woningen Rijswijk Energieneutrale woningen Best 

Energieneutrale school Haarlem 

Energieneutrale stadsdeelwerf Energieneutrale DorusRijkers CPO Ecowijk Houten 

Energieneutrale villa Den Haag 

Prachtprojecten! 



MFA Kapelle 

Architect: Teeuwisse en Willems Architecten 

Functies:  2x basisschool, bibliotheek, gezondheidscl., BSO, KDV 

Grootte:  4.250 m2 b.v.o. 

Frisse scholen: Niveau B 

Energieprestatie: Energieneutraal 

Budget:  € 1.400,-/m2 b.v.o. (excl. BTW) 



…de integraliteit… 

De eerste schets… 

…het resultaat. 

Integraal ontwerpen is cruciaal 



IKC De Zeven Zeeën 

Architect: Moke Architecten 

Functies:  basisschool, VVE 

Grootte:  1.700 m2 b.v.o. 

Frisse scholen: Niveau B 

Energieprestatie: EPC=0 

Budget:  € 1.500,-/m2 b.v.o. 

  (excl. BTW) 



IKC De Zeven Zeeën 

Beperkt budget, hoge energieambities, wel koel, 

veel daglicht, geen koeling => Alles halen uit 

integratie en communiceren verwachtingen! 



Plein Oost Haarlem 

Architect: Kristinsson Architecten 

Functies:  2x basisschool, SBO, gymzaal, KDV 

Grootte:  3.000 m2 b.v.o. 

Frisse scholen: Niveau B 

Energieprestatie: EPC=0 

Budget:  € 1.300,-/m2 b.v.o. (excl. BTW) 
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Cumulatief energiegebruik Plein Oost  
2014/2015 [kWhe] 

Elektriciteitsgebruik

Elektriciteitsopwekking

Totaal elektriciteitsgebruik



Plein Oost Haarlem 

 

“Het is echt een feestje om in dit gebouw te 

mogen lesgeven.” 
Ronald Wijers, directeur openbare basisschool Plein Oost 



Kenmerken Plein Oost 
 
 

1. Bij begin ontwikkeling ambitie energieneutraal 
(2009), samenwerking gemeente en school. 

2. Levensduurkosten benadering. Meerkosten 
 € 150,-/m2 binnen levensduur terug. 
3. Prestatiegaranties door aannemers 
 Ingebruikname ≠ oplevering. 



… wat zegt dat ons? 
  
1. Het kan (technisch en financieel)! 
2. Het begint met ambitie en heldere doelen. 
3. Levensduurkosten benadering. 
4. Gedegen integraal ontwerp. 
5. In gebruik name ≠ oplevering. 
6. Gebruiker/consument bepaald het succes! 



… hoe duurzaam is het succes? 
  
- 30% voldoet na 5 jaar (nog) niet (meer) 

(lawaai, muffe lucht, hoog energiegebruik); 
- Trias responsibilica; 
- Beheer is zwaar onderbelicht. 

 



 

“Om duurzame ambities te halen zijn er 
zelden technische of financiële problemen, 

maar een gebrek aan overtuiging, wil of 
vertrouwen” 



Merosch BV 
Ronald Schilt 
schilt@merosch.nl 
06-164 57 267 

Bedankt voor de aandacht 
 

Zie voor publicaties www.merosch.nl. 
en  

Duurzame Scholen Magazine 



 

  

Emile Kroon, Verosol 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Praktijkcase Sint Aloysiusschool 



Duurzaamgebouwd Seminar Scholen 

Klant Case: Sint Aloysiusschool Schagen 



Inhoud. 

• Introductie Verosol 

• Klant Case  

• Interactie 



Cornelis Verolme 

Uitvinder 



“It feels like sitting in 

the shadow of a tree” 



Verosol in de wereld. 
Projecten en Consument/ Textiel en eindproduct 



Warmtewerend, Lichtwerend, Isolerend, Doorzicht 

Microscopisch Niveau. 

Ongemetalliseerd        Gemetalliseerd    

B
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t 
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Verosol reflecteert stralingsenergie. 



Innovaties op Functionaliteit. 

1963 

Uitvinding 

Verosol 

 

1974 

Plisse 

1980 

Brandwerend

e stoffen 

2000 

24m breed 

gemetallissee

rd 

2003 

Introductie 

SilverScreen 2009 

Introductie 

EnviroScree

n 

2012 

Introductie 

Silverscreen 2% 

2015 
• CrystalScreen 

• FourC 

• 83% Reflectie SilverScreen 

• Brandwerende Blackout 

• 3.2 m breed gemetalliseerd 

> 2015 

Verocell 



Creating a better  

environment 



Visueel 

Comfort 

Daglicht 

Schittering 

Uitzicht 

Binnenklimaat. 

Thermisch 

Comfort 

Omgeving 

Straling 

Tocht 

Geluids 

Comfort 

Vibratie 

Geluid 

Resonantie 

Luchtkwaliteit 

 

Emissies 

Luchtvochtigheid 



Verosol Projecten Onderwijs 

HAN Hogeschool UVA REC A/B/C RUG METZO St Aloysius College Schagen 



ing. Felix van Winkel: 

 

“Zonwering aan de binnenkant  

                  is andersom denken” 

 

            

felix@bouwconsultwinkel.nl  

 

• 22 jaar BBHD Architecten 

• sinds 2012 succesvol 

zelfstandig 

• Veel betrokken bij bouwen &  

verbouwen van scholen 

mailto:felix@bouwconsultwinkel.nl


 

 



Sint Aloysiusschool. 
Achtergrond 

• Nieuwe School in Schagen oplevering Zomer 2013 

• BREEAM bestek (geen certificering)  

• Frisse Scholen klasse B PVE 

• Licht reguleren ivm schittering op Digibord  

• Buitenzonwering alleen is niet genoeg 

• Beleving en uitzicht van binnen naar buiten behouden 

• Aangename werk-en leeromstandigheden creëren 

 



Sint Aloysiusschool. 
Oplossing: Verosol SilverScreen 

• Goede referenties in onderwijstoepassingen 

• Voldoet aan BREEAM-NL eisen  

• Hoogst reflecterende binnenzonwering gelijkwaardige 

vervanger van buitenzonwering (Peutz) 

• Weersonafhankelijk toepasbaar  

• Volautomatisch gestuurde  zonwering 

 



Sint Aloysiusschool. 
Resultaten 

• Lagere investering: 
Verosol (SilverScreen) met zonwerend glas in de zuidgevel functioneert 

vervangt buitenscreens met lichtere plissés. 

• Lagere TCO: 
Lagere onderhoudskosten  

 All-weather toepassing (> 6 bft) 

• Energiebesparing 

 lagere koellast (lagere g: waarde) 

 additionele raamisolatie   

• Licht-en warmte reguleren met behoud van doorzicht 

 



Vraag aan deelnemers: 

 
Behoeftes voor de optimale onderwijs omgeving  

worden niet vervuld door 1 product of 1 system.            

Interactie tussen stakeholders is essentieel en weten   

welke mogelijkheden welke waardes hebben, maar      

waar kan de kennis het best geborgd blijven?  

 

Adviseur, Architect, Aannemer, Wetgever, Leverancier 



PAUZE 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Over 20 minuten zijn we weer terug 



Is een optimaal binnenklimaat wel te combineren  

met duurzaamheid?  
    

 
Rudy Grevers, Adviseur Alklima 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Is een optimaal binnenklimaat 

in scholen wel te combineren 

met duurzaamheid ? 

 



De praktijk  



De praktijk 



Leidraad verduurzamen schoolgebouwen 



Huidige status - beoordeling 

 

+ Beoordeling binnenmilieu volgens schoolleiders 

 

 

 

 

 

Bron:  Onderzoek Oberon i.o.v. ministerie OCW   

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting in en PO en VO (2013) 



Huidige status - exploitatie  

Bron:  Onderzoek Oberon i.o.v. ministerie OCW   

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting in en PO en VO (2013) 



Conclusies 

 

Geen / laag comfort 

+ Te koud of te warm 

+ Onvoldoende ventilatie 

+ Niet (goed) regelbaar 

 

Hoge exploitatiekosten 

+ Hoog gas / elektraverbruik 

 

Niet duurzaam  

+ Fossiele brandstoffen 

+ Conventionele systemen met een 

slecht rendement 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comfort 

Temperatuur 

Geluid 

Luchtsnelheid 

Luchtvochtigheid (Zon)licht 

CO2 

combinatie van thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit  



Frisse Scholen 2015 

+ Energie 

+ Lucht (binnenkwaliteit) 

+ Temperatuur (thermisch comfort) 

+ Licht (visueel comfort) 

+ Geluid (akoestisch comfort) 

 

 

+ Klasse C (acceptabel), 

+ Klasse B (goed) 

+ Klasse A (zeer goed). 



Koelen en Verwarmen 

Rudy Grevers 



Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Docentenkamer 

Slim ontwerpen 

+ Koelen en Verwarmen 

+ Voordelig in de exploitatie 

+ Duurzaam 

+ Eenvoudig 

 

 

 

 

 

 

 



Conventioneel ontwerp 

E G E 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJ42OPpjkZldM&tbnid=5yO2wpLW7_ctwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gea-happel.be/nl/producten/koudwatermachines/buitenopstelling/luchtgekoelde-koelmachines-compact/glac.aspx&ei=LhvdUsvmEo2W0QWzo4HwBg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNGdLbKRaTrQ-igYn9QUXn8MEfzplQ&ust=1390308508909443


Warmtepomp 

4 kW 
3/4 

1/4 



City Multi VRF R2 systeem 

E 



Duurzaamheidsvisie Europa 



Fossiele brandstoffen 



Totaalconcept koelen en verwarmen 

+ Koelen en Verwarmen 

+ Eenvoudig 

+ Laag verbruik / energie 

uitwisseling   

+ Duurzaam / All Electric 

+ Totaalconcept (plug & play) 

+ Lokaal en centraal regelbaar 

 

 

 

 

 

 



Ventileren 

Rudy Grevers 



Ventileren 

Luchtafvoer 

Vervuilde lucht  

Luchttoevoer 

Verse lucht 

Toevoer via gevel: 

+ Geen filtering 

+ Onbehandeld -10  +30 => comfortklachten 

+ Energievernietiging 

 

 

 

 

 

 

 



Warmteterugwinning uit ventilatielucht 

Voorbehandelde verse buitenlucht Afgevoerde binnenlucht 

Vervuilde binnenlucht Verse buitenlucht 

-10°C 

15°C 

21°C 



WTW principe Lossnay 



Verse 

Buitenlucht 

Vervuilde 

binnenlucht 

Voorbehandelde 

buitenlucht  

Afgevoerde 

Binnenlucht 

Werking ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 



Regeling ventilatie o.b.v. CO2 

+ Automatische aanpassing luchtvolume 

+ Energiezuinig / Duurzaam  

 

 

 

 

 

 

 

Meting p.p.m.  

“parts per million” 

 

 

 

 

Maximale waarde 

Bijv. 950 p.p.m. klasse B 

 

 

 

 



Koeling, 

Verwarming en 

Ventileren 

Rudy Grevers 



Totaalconcept / Plug&Play 



Regeling / bediening 



De oplossing: “Duurzaam Comfort”  

Comfort  en  duurzaamheid  combineren 

Comfort: 

+ Koelen en verwarmen 

+ Optimale ventilatie 

+ Per lokaal regelbaar 

+ Eenvoudige bediening 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam 

+ Warmtepomp techniek 

+ Combinatie met PV panelen 

+ All Electric 

+ Ventilatie met 

warmteterugwinning 

 

 

 

 

 

 

Lagere Exploitatie  

 

 

 



Bedankt voor 

uw aandacht  

www.mitsubishi-climatecare.nl 



Mooi = duurzaam 
    

 

Frank Meijer, Architect Bureau Klein 

Mede mogelijk gemaakt door: 



trots 



leuk 

8.30u eerste schooldag 



Romeo & Julia 

officiële opening 



Aan de Legroweg te Eelde is al decennia lang groen onderwijs gevestigd. AOC terra verzorgt dit onderwijs de laatste jaren. Onderwijs voor VMBO groen 
en sinds enige jaren Groen Lyceum op HAVO-niveau. Groen onderwijs is ook niet meer de agrarische school die het vroeger was. Het onderwijs is met 
zijn tijd meegegaan: techniek, verzorging, management, etcetera worden tegenwoordig aangeboden in een groen jasje. 
De huisvesting bestaat uit diverse gebouwen en bijgebouwen en lesterrein. Het hoofdgebouw en bijbehorende semi-permanente lokalen voldeden 
niet meer aan bouwfysische en onderwijskundige eisen. 
Daarom hebben we een totaalplan gemaakt voor vervangende nieuwbouw, maar ook een ingrijpende herziening van het terrein. 







Duurzaam, Milieu, CO2-emissie, 
broeikaseffect, kringloop, Levensduur, 

energiegebruik, trias energetica,  cradle 
to cradle, van de wieg tot het graf, 

terugverdientijd, budget, subsidie, frisse 
scholen, fijnstof, gezondheid, uitstoot, 

emissie, oplosmiddelen, akoestiek, CO2-
gestuurd, daglichtafhankelijk, GPR, 

Breeam, energielabel 





Duurzaam, Milieu, CO2-emissie, 
broeikaseffect, kringloop, Levensduur, 
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Ontwerpproces: 

Wensen en eisen 
Ontwerpteam opdrachtgever, adviseurs, architect 
Integraal 
Kosten baten 
Exploitatie/ terugverdientijd 
Weloverwogen keuzes 



Ontwerp:     openheid en beweging 



Structuur lesterrein 



Ontwerp van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 



Ontwerp van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 



Ontwerp van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 



Structuur gebouw:         verbinden en ontmoeten 



Duurzame techniek 

betonkern 



Prefab leidingvloer 



Duurzame techniek 

waterbuffer 
vijf uur 
 

betonkern 



Duurzame techniek 

daglicht --- kunstlicht 



Daglicht        Kunstlicht 



Duurzame techniek 

gevelsteen 



DUECOBRICK 

mooi 



weinig klei 
stookkosten 

licht in gewicht 
transportkosten 

DUECOBRICK 



Beton en hout   eerlijke materialen en mooi afgewerkt 



Karakter                ruimte waar je een relatie mee krijgt 



Karakter                ruimte waar je een relatie mee krijgt 



Karakter                ruimte waar je een relatie mee krijgt 



Karakter                ruimte waar je een relatie mee krijgt 





Hoe kan ik door onderhoud invulling geven  

aan verduurzaming? 
    

 

Bart Eissens, Strategisch Vastgoed Adviseur Sigma Care 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Hoe kan ik de goals  

voor verduurzaming  

door onderhoud  

invulling geven? 
 

 



Wie is Bart Eissens? 

 Strategisch Adviseur  

 Ruim 10 jaar ervaring in het vastgoed waaronder 

projectontwikkeling, vastgoed(beleggingen) en makelaardij in 

de breedste zin van het woord 

Optimaliseren van rendement 

 



Actualiteit 

 

 



Ontwikkelingen onderwijssector 

Potentie nieuwbouw Naschoolse opvang 

Huismeesters 

Leefbaarheid school 

Onderwijshuisvesting 

Krimp 

Leegstand 

Schoolblad 

Website 

Groot onderhoud 

Klachten 

Nieuwe huurders 

Lumpsum 

Nieuwbouw 

Schoolomgeving 

Onderwijsconcepten 

Duurzaamheid 

Leerlingprofiel 

Kinderopvang 

Wijkgericht 

Leerling participatie 

Speciaal onderwijs 

Buitenschoolse opvang 

Leersystemen 

BOL 

Leefstijlen 

Gezonde scholen 

Leertrends 

Profilering van scholen  

Huisvesting Schoolcommissie 

BBL 

Interim bestuur 

Rugzak leerling 

Imago 

Identiteit leerling 

Medewerkerstevredenheid 

Leerling tevredenheid 

Leer procesmeting 

Primair onderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Educatieve waarde  

Positieve  

leerstimulans  

Ik heb leraren nodig  

Volwasseneneducatie 

Leerprestatie 

Geen leerlingen/studenten geen bestaansrecht 

Geen goede docenten minder leerlingen 

Huisvesting als marketingtool 



Marktschets Onderwijs 

Grote uitdagingen toekomst 

1. Rendementsoptimalisatie  

• Verlagen exploitatiekosten  

• Verbetering binnenmilieu en bezettingsgraad scholen 

• Verlagen ziekteverzuim 

• Verhogen leerprestaties 

2. Zoeken kennis, kunde en garanties bij externe partij(-en) 

3. (Energetische) verduurzaming  

4. Doel is optimaal huisvestingsbeleid en gebruikerstevredenheid 

• Inrichten vastgoedbeheer 

• Huisvesting als marketing tool 

 

 



130 jaar innovatie 

Winst door Samenwerking - Sigma Coatings,  



Waardepropositie 

Wij kunnen garanderen dat uw onderhoudskosten tot 20% 

verlaagd kunnen worden, met behoud van waarde  

en beheersbaarheid van uw vastgoed alsmede het verhogen 

van gebruikerstevredenheid en leerprestaties.  

 

 Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze partners en u als 

opdrachtgever.  

 



Bestuurder: hoe doet u dit dan? 

 Eerst een vraag  

 3 ingrediënten 

 Welke van de drie heeft het meeste invloed op het reduceren 

van de onderhoudslasten ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid 

Cyclus Materiaal 



P = P + P 

 

 

 

 

P = P + P  

Prestatie =      Proces      +       Product 
 

 
• Intern 

• Markt 



BR = TR + FR + MR 

BR = TR+FR+MR 

MR FR 

BR 

TR 



SigmaCare in de praktijk 

‘Alles onder één Dak’ 

TC
O

 &
 R

G
S
 

Kennis & procesbeheersing 



TCO & RGS 

De positieve 
impact van 
ketensamen- 
werking. 
 



Levensduurindicator 

• Voorspelt de levensduurverwachting van een verfsysteem  

• Op maat gesneden oplossing op basis van beïnvloedingsfactoren 

• Berekent een netto contante waarde over een bepaalde 

exploitatietermijn 



Levensduurindicator 



SigmaCare in de praktijk 
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‘Alles onder één Dak’ 

TC
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Kennis & procesbeheersing 



Colours of Life 

• Semi-wetenschappelijk onderbouwd 

 

• Invloed van kleur op de gebruikerstevredenheid en gedrag 

 

• Stimulerende leeromgeving verlagen ziekteverzuim 

 

• Perfecte klaslokaal op basis van KLIKA 



Praktijkvoorbeeld 

Synergie-effect van kleur   
  

Dirk de Vries,  

directeur Klugkist & De Vries Schilders 

‘Sigma faciliteert en 
ondersteunt in meer dan  

het technisch rendement’ 

Sietse Planting,  

Adjunct directeur  

Nordwin college 

‘Positieve reactie 

van zowel 
leerkrachten als 

leerlingen’ 
 

Henk-Jan Rozenberg,  

Hoofd facilitaire zaken 

Nordwin college 

‘Integrale benadering  

waarbij niet alleen geld  

een rol speelt’ 



SigmaCare in de praktijk 
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‘Alles onder één Dak’ 
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Kennis & procesbeheersing 

 D
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Duurzaamheid en verduurzaming 

 

 

• Nederlands objectief mileu 

keurmerk 

• Levensduur staat centraal (LCA) 

 

Clean Matt Supermatt Superlatex Matt

Milieu
Gebruik van Grondstoffen en energie, Impact 

op Milieu en effect van Afval (Gemeten d.m.v. 

LCA)
3 4 3

Gezondheid
Impact op gezondheid van gebruiker en in de 

ruimte van toepassing 5 5 4

(Technische)

Performance

Levensduur, schrobvastheid, reinigbaarheid 

(afhankelijk van producttype) 5 4 4

Product Sustainability 

Indicator:
Uitleg:

Sigma Pearl Sigmatex

Score: 1 = slechtste;  5 = beste

http://www.dubokeur.nl/index.html


SigmaCare in de praktijk 
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‘Alles onder één Dak’ 

TC
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Kennis & procesbeheersing 



Innovatie 

“Als we wisten waar we mee bezig waren, 

zouden we het geen innovatie noemen!!” 



SigmaCare in de praktijk 
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‘Alles onder één Dak’ 

TC
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Kennis & procesbeheersing 



Kennis & procesbeheersing fundament 

Bron: Dekker Kozijnprojecten b.v. 



Kritische succesfactoren  

Helder en duidelijk huisvestingsbeleid 

 

Competenties en vaardigheden 

 

Samenwerking partners 

 

Acceptatie/draagvlak 

 

Implementatie 

 

Lock-in 

 

 

 

 

    



Conclusie 

 

Op deze wijze kunnen wij garanderen dat uw 

onderhoudskosten tot 20% verlaagd kunnen worden, 

met behoud van waarde en beheersbaarheid van 

uw vastgoed alsmede het verhogen van 

gebruikerstevredenheid en leerprestaties 

 
• Meetbare en positieve impact op het maatschappelijke en het 

financiële rendement van vastgoed.  

 

 

 

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht 



Bedankt voor uw deelname! 

En graag tot ziens op DuurzaamGebouwd.nl 

Mede mogelijk gemaakt door: 


