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Duurzaam Gebouwd  

Seminarreeks Duurzame Scholen 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Programma 
 

 

09.30 uur Opening door dagvoorzitter Marvin van Kempen 

 

09.40 uur Nieuwe instrumenten om energiezuinige PO en VO scholen met een gezond binnenmilieu te  

  realiseren   Bert Meijering, Senior adviseur RVO 

 

10.10 uur Duurzame Scholen in Nederland 

   Ronald Schilt, Adviseur Merosch 

    

10.40 uur Praktijk case: Sint Aloysiusschool  

   Job van Oossanen, Verosol 

 

11.10 uur Pauze  

 

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

   Rudy Grevers, Adviseur Alklima 

 

12.00 uur Praktijkvoorbeeld Marianum College 

   Henk te Kiefte, Te Kiefte Architecten 

 

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

   Bart Eissens, Strategisch vastgoed adviseur Sigma 

    

13.00 uur Lunchtafels 

14.00 uur  Einde 
 



Nieuwe instrumenten om energiezuinige PO en VO 

scholen met een gezond binnenmilieu te realiseren 
 

Bert Meijering, Senior adviseur RVO 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 

Bert Meijering, Irma Thijssen  

RVO.nl 

i.o.v. ministerie van BZK 

 

Nieuwe  en vernieuwde 

instrumenten voor het 

realiseren van energiezuinige 

en frisse scholen 

 

september  2015 



Onderwerpen 

• Relatie Frisse Scholen / Green Deal Verduurzaming 
Scholen 

• Overzicht met nieuwe en vernieuwde instrumenten 
(tools of praktijkvoorbeelden) 

• Korte toelichting per nieuw of vernieuwd instrument 
(tool of praktijkvoorbeeld) 

 



Frisse Scholen 

• Het programma  Frisse Scholen van 

RVO.nl stopt in principe per 1 januari 

2016 

 

• Website van Frisse Scholen blijft na 1 

januari 2016 nog wel enige tijd in de 

lucht 



Green Deal Verduurzaming Scholen 

• Actie uit Nationaal Energie Akkoord 

 

• Getekend: nov 2014 door 4 ministeries 

(OCW, BZK, IenM, EZ) 

 

• Trekkers : VNG, PO-raad en VO-raad 

 

• Uitvoering: Ruimte-OK, Klimaatverbond, 

GGD, Energiesprong, RVO e.a. 

 

• Start uitvoeringsprogramma: najaar 

2015 



Nieuw/ 

vernieuwd 

Wanneer  

beschikbaar 

PVE Frisse Scholen (versie september 2015) Vernieuwd Heden 

Frisse Scholen Toets Vernieuwd December 2015 

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) Vernieuwd Oktober 2015 

Leidraad verduurzamen basisscholen Nieuw Heden 

Tool zonnestroom scholen Nieuw Heden 

Installatiescan scholen Nieuw Oktober 2015 

Lijst verbetermaatregelen Frisse Scholen Nieuw Oktober 2015 

Leidraad aanbesteden energieprestatiecontracten Nieuw Heden 

Energielabelverplichting scholen (factsheet) Nieuw November 2015 

Overzicht nieuwe en vernieuwde tools 



Nieuw/ 

vernieuwd 

Wanneer  

beschikbaar 

Monitoring 9 energieneutrale scholen Nieuw Januari 2016 

Praktijkvoorbeelden en inspiratie over ESCo’s in 

Europa 

Nieuw Heden 

Website www.rvo.nl/frissescholen Vernieuwd Heden 

Praktijkvoorbeelden - database  Vernieuwd Heden 

Praktijkverhalen t.a.v. aanpak, financiering  Nieuw Heden 

Overzicht nieuwe en vernieuwde praktijkvoorbeelden 

http://www.rvo.nl/frissescholen


Belangrijkste aanpassingen t.o.v. vorige 
versie (nov 2014) 

 

 De (prestatie) eisen zijn onderscheiden naar 
eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande  
bouw. 

 Voor nieuwbouw is voor klasse C de 
energielabel-eis (energieprestatie) vervangen 
door de EPC-eis bouwbesluit. 

 Voor bestaande bouw is een (totaal) eis t.a.v. 
het energielabel opgenomen (klasse C: label C, 
klasse B: label B en klasse A: label A) en zijn er 
(deel) eisen opgenomen t.a.v. de gebouwschil, 
ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.
  

 

Programma van eisen Frisse Scholen 2015 (september 2015) 



Belangrijkste aanpassingen t.o.v. vorige versie 
(nov 2014) 

 

 Het volgende is toegevoegd. 

• De belangrijkste achtergronden t.a.v. de eisen 
(energie, lucht, temperatuur, licht en geluid) 

• Invulformulieren voor nieuwbouw en 
bestaande bouw 

• De relatie met kwaliteitskader Huisvesting 
(Ruimte OK) 

• De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs)
  

 

Programma van eisen Frisse Scholen 2015 (september 2015) 



PVE Frisse Scholen 2015 - Energie 



Energie 



Energie 



PVE Frisse Scholen 2015 - Energie 



Invulformulier (gekozen) prestatie-eisen Nieuwbouw 



Invulformulier (gekozen) prestatie-eisen Bestaande bouw 



 

 Is een instrument  om te toetsen of het 
ontwerp of het gebouw voldoet aan de 
gestelde prestatie-eisen vanuit het PVE 
Frisse Scholen 2015 

 Wordt op dit moment inhoudelijk 
aangepast 

 

Het instrumentarium: 

 Handleiding (voor de deskundige) 

 Format Toetsingsrapport 

 Excel file scorekaart 

 Voorbeeld toetsingsrapport 

 

 

Frisse Scholen Toets 2015  



H
o
o
g
te

 

Kosten van aanpassing

Eenvoud van aanpassing

Tijd Initiatief Oplevering 

Aanpassingen tijdens het bouwproces 
 



Aan het eind van elke fase kan getoetst 

worden of het (tussen)resultaat: 

 voldoet aan de eisen 

 het voldoende basis biedt voor het ingaan 
van de volgende ontwerp/bouwfase 

 

 

 

Toetsmomenten in ontwerp/bouwproces 
 
 



3. Toetsingsresultaat alle fasen

School: Het Frisse Voorbeeld

Datum:

VO DO TO/bestek 1e Oplevering 2e Oplevering

Energie
Energieprestatie (verplicht) Klasse C Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet -

Isolatie van de gebouwschil Klasse C Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet -

Energiezuinige ventilatie Klasse B Twi jfel Voldoet niet Voldoet niet Voldoet -

Regeling ventilatie Klasse B Twi jfel Voldoet niet Voldoet niet Voldoet -

Energiezuinige verwarming Klasse C Twi jfel Twi jfel Voldoet Voldoet -

Efficiënte opwekking en 

distributie van warmte
Klasse C Twi jfel Twi jfel Voldoet Voldoet -

Regeling verwarming Klasse C Twi jfel Twi jfel Voldoet Voldoet -

Energiezuinige koeling Klasse C Twi jfel Twi jfel Voldoet niet Voldoet -

Energiezuinige verlichting Klasse B Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet -

Luchtkwaliteit

Ventilatiecapaciteit (verplicht) Klasse B Twi jfel Twi jfel Voldoet niet Voldoet niet Voldoet -

Spuiventilatie Klasse C Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet -

Kwaliteit van de toevoerlucht Klasse B Twi jfel Twi jfel Voldoet niet Voldoet niet

Onvoldoende hygiëne van 

mechanische venti latiesystemen 

heeft een negatieve invloed op de 

kwal i tei t van de lucht die in de 

ruimten wordt ingeblazen. Dit leidt 

met name tot klachten over 'droge 

lucht' (veroorzaakt doordat 

verontreinigingen de s l i jmvl iezen 

van o.a. neus , ogen en keel  

i rri teren).

OpmerkingenThema Ambitie-niveau
Toetsingsresultaat

Toetsingsrapport - resultaat alle fasen 
 
 
 



Is een standaard instrument om de energiezuinigheid en 
binnenmilieu van een school vast te stellen  en 
vervolgens hiervoor verbetermaatregelen te bepalen  

 

EBA- instrumenten voor de opdrachtgever (school en/of 
gemeente) 

 Leidraad uitbesteding (stappenplan en aandachtspunten 
t.a.v. voorbereiding, uitvoering en oplevering) 

 Model offerte-aanvraag met de volgende bijlagen 

 Een lijst van de te onderzoeken gebouwen 

 Een aankruislijst t.a.v. te leveren resultaten (thema’s) 

 De te gebruiken instrumenten (EBA-handleiding, EBA-
rapportageformat, meetapparatuur e.d.) 

 De eisen aan de adviseur 

 De overlegmomenten/communicatietraject 
 

 

  

 

 

 

Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) 
 



EBA-instrumenten voor de opdrachtnemer (adviseur) 

 Handleiding 

 Opnameformulier gebouw en installaties  

 Rekenmodel  

 Rapportageformat  

 

  

 

 

 

Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) 
 



 PVE Frisse Scholen 2015 

 Ter bepaling van minimale kwaliteitsniveaus t.a.v. de 

energiezuinigheid en het binnenmilieu 

 

 EPA-U energielabel (ISSO 75.1)  

 Wordt gebruikt voor de bepaling van het (indicatieve) 

energielabel. 

 

 EPA-U maatwerkadvies (ISSO 75.2)  

 Wordt gebruikt voor de bepaling van de haalbaarheid van 

verbetermaatregelen (op basis standaard gebruikersgedrag 

Het EBA is gebaseerd op: 
 
 



 ISSO 89: Binnenklimaat scholen  

 T.b.v. het bepalen van de kwaliteitsklasse van de 

Luchtkwaliteit, het thermisch binnenklimaat winter en het 

thermisch binnenklimaat zomer) 

 

 De Frisse basisschool (GGD) 

 T.b.v. het bepalen van de ventilatiecapaciteit op basis 

afmetingen ramen en roosters (natuurlijke toe en afvoer) 

Het EBA is gebaseerd op: 
 



Leidraad verduurzamen basisscholen 
  

 Is een stappenplan met aandachtspunten en relevante 
informatie voor gemeenten en schoolbesturen om te komen 
tot een duurzaam huisvesting en/of duurzaam 
onderhoudsplan voor scholen 

 De werkwijze is gebaseerd op ervaringen van uitgevoerde 
verduurzamingsprojecten 

 Onderscheiden stappen/fasen 

 Initiatief 

 Oriëntatie, verkenning ambities en definities 

 Inventarisatie en analyse huidige situatie 

 Inventarisatie en analyse duurzaamheidsmaatregelen 

 Planvorming 

 Besluitvorming 

 Realisatie en monitoring 

 

 



Leidraad verduurzamen basisscholen – Activiteiten per fase 
 



Leidraad verduurzamen basisscholen – Relevante informatie 
 



Leidraad verduurzamen basisscholen - aspect   
 
 

 

Vergoeding versus werkelijke kosten 

 In de praktijk blijken veel scholen meer geld uit te geven aan de energiekosten 
voor gas en elektriciteit dan zij als vergoeding daarvoor ontvangen 

 Dat betekent dat zij jaarlijkse gelden bestemd voor andere doeleinden 
gebruiken om de tekorten op de post energiekosten aan te vullen 

 Als een dergelijk schoolgebouwen 10, 20 of 30 jaar geëxploiteerd gaat worden 
moet over die periode soms een flink bedrag aangevuld worden 

 

 

 

 



Tool zonnestroom voor scholen 

 Veel scholen zijn geïnteresseerd in zonnepanelen om geld 
en energie te besparen, maar vooral leerlingen te inspireren 

 Scholen worden soms overspoeld met informatie en 
aanbiedingen over zonnepanelen 

 Het is daarom belangrijk dat scholen zich globaal en 
onafhankelijk kunnen oriënteren op enkele technische, 
financiële en juridische zaken 

 

 Tool zonnestroom voor scholen  

 

 



Tool zonnestroom voor scholen 
 

De tool bevat 

 Een beslisboom t.a.v. de eigen situatie 

 Algemene info over de techniek en kosten/opbrengsten (met 
een rekenvoorbeeld), de installatie en het gebruik 

 4 investeringsvarianten (Voor/nadelen, Juridisch zaken en 
praktijkvoorbeelden) 

1. De gemeente investeert 

2. De school investeert 

3. Een derde partij investeert 

4. Postcodeproject 

 

 

 

 



Installatiescan voor scholen 

 Via het optimaal inregelen van klimaatinstallaties kan op 
eenvoudige wijze een aanzienlijke energiebesparing en 
binnenmilieuverbetering gerealiseerd worden in 
schoolgebouwen 

 RVO heeft een universele/standaard tool ontwikkeld  
(Installatiescan Scholen) waarmee  scholen de inregeling en 
het functioneren van (klimaat)installaties in het 
schoolgebouw op de meest relevante punten kunnen laten 
controleren door hun installateur 

 Het resultaat van de scan is een rapportage met daarin: 

 de resultaten van de inspectie 

 aanbevolen verbetermaatregelen t.a.v. de inregeling  en 
functionering van de klimaatinstallaties 

 

 

  

 

 

 



Installatiescan voor scholen 

Het instrument bestaat uit: 

 Een rapportageformulier (vragen t.a.v. de aangetroffen 
situatie in combinatie met aanbevolen verbeteringen) 

 Een handleiding voor de installateur 

 Uitvoeringsfasen (pre-scan, scan, overdracht van het 
resultaat) 

 Toelichting per vraag in het rapportageformulier 
(achtergrond van de vraag, uit te voeren 
werkzaamheden e.d.) 

 
 

 

  

 

 

 



Installatiescan scholen - rapportageformulier 



Lijst verbetermaatregelen Frisse Scholen 

 Bruto checklist voor o.a. bepalen/selecteren van 
verbetermaatregelen t.a.v. energie en binnenmilieu bij het 
verduurzamen van bestaande scholen 

 De maatregelen zijn geordend op de NL SfB codering (zoals 
ook veel gebruikt wordt in onderhoudsplannen) 

 Per maatregel wordt de volgende informatie gegeven 

 Omschrijving van de maatregel 

 De + of - invloed op het energiegebruik, watergebruik 
en binnenmilieu (lucht, temperatuur, geluid en licht) 

 Een indicatie van de terugverdientijd  

(< 5 jr, 5-10 jr, > 10 jr) 

 Het erkende maatregel betreft in het kader van de wet 
milieubeheer 

 Mogelijkheid om maatregelen aan te kruisen 

 
 

 

  

 

 

 



Lijst verbetermaatregelen Frisse Scholen 



Energielabelverplichting voor scholen 

Factsheet t.a.v. de energielabelverplichting voor scholen 
die o.a. ingaat op het volgende 

 

De energielabelverplichting die geldt voor  

 Nieuwe scholen (vanaf 2015)  

 Bestaande scholen bij huur en verkoop  

 Schoolgebouwen waarvan 500 m2  in gebruik is bij een 
overheidsinstelling en dat veelvuldig door publiek wordt 
bezocht (denk bijv. aan bepaalde MFA) 

 

De uitzonderingen 

 Beschermde monumenten 

 Gebouwen die maximaal 2 jaar worden gebruikt 

 Alleenstaande gebouwen met gebruiksoppervlakte < 50 m2 

 

 
 

 

  

 

 

 



 De volgende zaken worden gemeten/gevolgd 

 Energiegebruiken 

 Binnenmilieu (CO2, temperatuur, geluid en 
verlichting) 

 Tevredenheid van de gebruikers 

 Periode: 4 seizoenen 

 Gestart begin 2014 

 Rapportage beschikbaar: begin 2016 

 In opdracht van RVO.nl en Platform 31 

 

Monitoring van 9 energieneutrale scholen 



Leidraad aanbesteden prestatiecontracten  

 Deze publicatie ondersteund  opdrachtgevers die 
een energieprestatiecontract willen aanbesteden 

 Het geeft antwoord op de vraag op hoe dit 
aanbesteed kan worden: welke 
aanbestedingsprocedure, welke eisen en criteria 
zijn geschikt 

 Het proces om te komen tot een 
energieprestatiecontract wordt stapsgewijs 
beschreven en er specifiek voor de 
aanbestedingsfase wordt ingegaan op  

 toepasselijke aanbestedingsregels 

 geschikte procedures 

 voorbeelden van criteria voor selectie en 
gunning 



Praktijkvoorbeelden en inspiratie over ESCo’s in Europa 

De publicatie bevat de omvang/kaders en het resultaat 
van de Esco , de omschrijving van het object, de 
maatregelen van de volgende voorbeelden 

 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Noorwegen  

 Energy Saving Partnerships in Berlijn  

 PENAM Bakkerij, Tchechië 

 Parijse scholen 

 Universiteit van Sheffield 

 Walfriede ziekenhuis 

 Scholen in Neder-Oostenrijk 

 Gemeente Örebro, Zweden 

 Gemeenten Høje-Taastrup en Middelfart, 
Denemarken 

 ‘EPC-light’ in de Berlijnse wijk Pankow 



Website Frisse Scholen (www.rvo.nl/frissescholen) 



400 praktijkvoorbeelden 

 nieuwbouw, renovatie 

 woningbouw, 
utiliteitsbouw, gebieden 

 32 scholen 

www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd 



Praktijkverhalen t.a.v. aanpak, financiering  
 
 



 
Bedankt voor uw aandacht ! 

Website Frisse Scholen 

 www.rvo.nl/frissescholen 

 

Team Frisse Scholen 

 Irma.thijssen@rvo.nl 

 Ellen.leussinkg@rvo.nl  

 Bert.meijering@rvo.nl 

 
 

 

  

 

 

 

http://www.rvo.nl/frissescholen


Duurzame Scholen in Nederland 
    

Ronald Schilt, Adviseur Merosch 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 





Duurzame scholen… 

 
…wat zegt dat ons? 

 
 
 
 

Ronald Schilt - 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 



 

  

Job van Oossanen, 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
a

c
k
lig

h
t 

 
 

O
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h
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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 



Praktijkvoorbeeld Marianum College  
    

 

Henk te Kiefte, Architect Te Kiefte Architecten 

Mede mogelijk gemaakt door: 







Casus 

Ventileren, 

van tekentafel naar praktijk 



01 

PvE  

Marianum College 

✤ Organisatie, logistiek 

✤ Grotere lokalen, 59 

✤ Duurzaam/ energie zuinig 

✤ Revitalisatie 

✤ Verbetering binnenklimaat klasse B 



01 

Verbetering 

binnenklimaat 

✤ 900m³ per uur per lokaal 

✤ gebalanceerd ventileren  

✤ CO2 gestuurd 

✤ geluidsbeperking installatie 

✤ zo energiezuinig mogelijk 



Groenlo 



Marianum College, Groenlo 



Marianum College 



Marianum College 



Bestaande plattegrond 



Artist impression 



Nieuwe plattegrond 



Artist impression 



Artist impression 



Artist impression 



Ventilatiesysteem deel 1959 



Marianum College, deel 1959 



Marianum College, deel 1959 



Marianum College, deel 1959 



Doorsnede, deel 1959 



Doorsnede, deel 1959 



Doorsnede, deel 1959 



Ventilatiekanalen lokaal 



Ventilatiekanalen fietsenkelder 



Ventilatiekanalen fietsenkelder 



Ventilatiekanalen 



Ventilatiesysteem deel 1997 



Marianum College, deel 1997 



Marianum College, deel 1997 



Marianum College, deel 1959 



Marianum College, deel 1997 



Marianum College, deel 1997 



Doorsnede, deel 1997 



Doorsnede, deel 1997 



Doorsnede, deel 1997 



Doorsnede, hoogte gebrek 



Ventilatie mogelijkheden  



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Alternatieve ventilatie mogelijkheden 



Detail, Renson fixvent met voorverwarming 



Doorsnede, deel 1997 



Doorsnede, deel 1997 



Detail, Renson fixvent met voorverwarming 



Detail, Renson fixvent met voorverwarming 



Detail, Renson fixvent met voorverwarming 



Detail, Renson fixvent met voorverwarming 



Ventilatiekanalen lokaal 



Ventilatiekanalen lokaal 



Ventilatiekanalen, deel 1997 



01 

bedank voor uw aandacht 

te kiefte architecten 



01 

bedank voor uw aandacht 

✤   

te kiefte architecten 



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 
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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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G
S
 

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: 


