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Duurzaam Gebouwd

Uw deelname vandaag is uw kennismaking…. ?

De volgende stap bespreken we graag samen!



Duurzame Scholen

FACTS & TRENDS



FACTS & TRENDS SPELERS

Vraag

• Bestuur

• Directie scholen

• Gemeente

• Leerlingen , leraren (!)

Aanbod

• Bouw- en installatie

• Ontwerp en advies

• Leveranciers

Duurzame Scholen



FACTS & TRENDS THEMA’S

• Gezonde & Flexibele gebouwen

• Leerprestaties 

• Verandering in verantwoordelijkheid

• Inzicht en bewustwording

• Financiering

• Imago (schade?)

Duurzame Scholen



FACTS & TRENDS CONCLUSIE

Een speelveld met heel veel kansen voor alle betrokken partijen. 

Hoe gaan we die kansen samen benutten?

Duurzame Scholen



FACTS & TRENDS CENTRALE  VRAAG

Hoe zorgen we samen voor gezonde, flexibele 
en rendabele gebouwen waar de gebruiker 

centraal staat?

Duurzame Scholen



Programma

09.30 uur Opening door Wietse Walinga

09.35 uur Doordecentralisatie is geen horde, maar een kans

Door: Gerard Lokhorst

10.05 uur Duurzame scholen: haalbaar, betaalbaar en met 
gegarandeerde prestatie

Door: Willem Adriaanssen

10.35 uur  Het duurzaamste schoolgebouw van Nederland

Door: Thomas Bögl

11.00 uur Rondleiding door het I/O-gebouw

12.00 uur Netwerken

12.30 uur Einde





Gerard Lokhorst









Gerard Lokhorst

10-10-2014

Gerard Lokhorst

Geen zorgen over 

doordecentralisatie...dankzij het 

ScholenDossier!



Geen zorgen…

Als schoolbestuur staat u voor een 

grote uitdaging. Vanaf 1 januari 2015 

wordt u zélf verantwoordelijk voor 

het totale onderhoud van uw 

schoolgebouwen.

Vragen zijn welkom



Wat betekent dit?

• De eerste verandering betreft de overheveling van € 256 miljoen uit het Gemeentefonds 

naar lumpsum funderend onderwijs zónder overheveling van taken. Deze korting heeft 

negatieve gevolgen voor de integrale huisvestingsplannen onderwijshuisvesting van gemeenten.

• De tweede grote verandering betreft de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen van 

gemeenten naar schoolbesturen en een uitname uit het Gemeentefonds € 158 miljoen. Op 1 

januari 2015 komt er een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid voor het 

buitenonderhoud en aanpassingen Primair Onderwijs overgaat van gemeenten naar 

schoolbesturen

Twee veranderingen per 1 januari 2015

Vragen zijn welkom



Financiële Urgentie

• Er wordt te veel geld uitgegeven wordt aan exploitatie. 

Gemiddeld gaat er per leerling meer naar exploitatie dan dat er 

binnen komt. 

• Mede hierdoor dalen de buffer capaciteiten van scholen. 

(Deilotte 2012, Benchmark Onderwijs)

De financiële urgentie om iets te doen:

Vragen zijn welkom



Buffer capaciteiten

Vragen zijn welkom
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Urgentie
Urgentie om iets te doen

Vragen zijn welkom

• Het binnenklimaat in gevangenissen is beter dan dat van onze 

basisscholen.

• Een gezonder binnenklimaat verbeterd het cognitieve vermogen 

van de kinderen en 

• Met een beter binnenklimaat daalt het gemiddelde 

ziekteverzuim



In het nieuws..

Vragen zijn welkom



In het nieuws..

Vragen zijn welkom



Historie
• Vakantie

• Bijeenbrengen van de bedrijven, de eerste ideeën.

• Presentatie op het congres “Zie jij het ook?..” van Stichting 

Duurzame Scholen

• Ontwikkeling van de eerste versie

Ontstaan en ontwikkeling van het ScholenDossier

Vragen zijn welkom



Huidig

• Inzicht in vastgoed is noodzaak voor afbakening toekomstplannen

• Nulmeting volgens NEN 2767

• MJOP genereren op basis van de nulmeting

• Antwoord op de vraag of de gelden voor het buitenonderhoud 

voldoende zijn.

Huidige versie van het ScholenDossier

Vragen zijn welkom



Toekomst

• Samen het ScholenDossier ontwikkelen!

• Samen uw visie op huisvesting verwezenlijken

Toekomst van het ScholenDossier

Vragen zijn welkom



Voordelen

• u heeft volledige controle over uw gebouwbezit

• dankzij de eenduidige basisinformatie kunt u als schoolbestuur 

betere beslissingen nemen.

• u heeft altijd en overal toegang tot uw gebouwdata (cloud)

• leveranciers hoeven niet meermalen gebouwopnames te doen

• scholen voorkomen faalkosten en/of dubbele kosten

•

De voordelen van het ScholenDossier op een rijtje:

Vragen zijn welkom



We versimpelen 

het doel
• Gebouw

• Toekomst

• Duurzaam

• Actie

Peilers en do’s

Vragen zijn welkom



Vragen zijn welkom



Vragen zijn welkom



Vragen zijn welkom



Stelling 1
Doordecentralisatie werkt 

“duurzame scholen” in de hand in 

de toekomst

Vragen zijn welkom



Stelling 2
Samenwerking tussen 

bedrijfsleven / gemeenten / 

scholen / schoolbesturen versnelt 

de innovatie rondom huisvesting

Vragen zijn welkom



Stelling 3
“Duurzame Scholen” dragen bij 

aan de keuze van ouders en 

leerlingen.

Vragen zijn welkom



Stelling 4
Duurzaamheid is zó 2013. Dat 

doen we allemaal toch al lang?

Vragen zijn welkom



Ontmoet ons….

• 6 november – Congres Stichting Duurzame Scholen

• 11 december – Eindejaarsdiner

Agenda 2014

Vragen zijn welkom





Bedankt je voor 

jouw komst!





De duurzame school: 

haalbaar, betaalbaar en 

met gegarandeerde 
prestaties

Willem Adriaanssen

10-10-2014

Referentie 1323301-0234

Duurzaam gebouwd op locatie



Even voorstellen

Willem Adriaanssen

Partner



• Huisvestingsadvies, onderzoek en 

projectmanagement

• 65 Collega’s

• Kantoor in ’s-Hertogenbosch

• Sectoren 

• Onderwijs & Sport

• Gezondheidszorg & Wonen

• Kantoren & Bedrijfsgebouwen

• Expertisecentrum

• Alle bouworganisatievormen

• Specialiteit Risicodragend Integraal 

Projectmanagement.

• Voor opdrachtgever en als opdrachtnemer

HEVO B.V.



Beeld; MECANOO architecten

Als duurzame scholen het einddoel is,

wat is dan de weg daar naar toe?
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1. De situatie in onderwijshuisvesting

2. Wat wilt u/uw klant bereiken?

3. Hoe krijg ik die duurzame oplossing 

haalbaar? 

4. En mijn bestaande vastgoed dan? 

5. Wie garandeert me de beloofde prestaties?

Agenda
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Situatie in onderwijs-huisvestingsprojecten

1. Focus op krap genormeerd budget investeringskosten 

2. Gescheiden budgetten investering nieuwbouw en exploitatie

3. Tekorten op exploitatiebudget onderhoud & energie

4. Probleem meer-investering t.b.v. exploitatievoordeel

5. Bouworganisatievorm met inkoop van projectonderdelen op laagste prijs 

6. In bouwprojecten keuze “goedkoopste” toepassingen

7. School draagt na bouwproject het risico op exploitatie

Resultaat: onvoldoende duurzame onderwijs huisvesting.
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R.K. Basisschool St. Theresia - Bilthoven, Spring Architecten

De leeromgeving is overal en faciliteiten 

worden 24/7 gedeeld in een 

multifunctionele omgeving.

Beschikken over optimale huisvesting & 

faciliteiten passend bij de beschikbare 

budgetten voor investering & exploitatie.

Wat is uw doel en (huisvestings)visie?
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Mijn school is energieproducerend

61



Wat is uw visie op een duurzame 

toekomst?
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Op energievlak: 

Energie is overal

We hoeven de energie alleen op te vangen en bufferen.
63



Op het vlak van materiaalgebruik: 

Grondstoffen zijn eindig

Grondstoffen moeten we dus zorgvuldig winnen en koesteren. 64



Wat zijn uw prioriteiten?

Als ik 1 euro te besteden heb, 

dan is dat aan…?

65



Waardeprofiel school

Gebruiks-

waarde

Belevings-

waarde

Technische 

waarde

Economische

waarde

Bijvoorbeeld topprioriteit 

Luchtkwaliteit klaslokalen
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Werk terug vanuit uw einddoel
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De route naar uw doel vraagt vele keuzes
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Hoe bereikt u uw doel?

Alles draait om

haalbaarheid

op financieel, politiek en maatschappelijk vlak
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people

profitplanet

Haalbaarheid is afwijkend per categorie

Duurzaamheid 

ligt in het snijvlak
DZH
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People: duurzame gebouwen voor mensen

71



Haalbaarheid aspect “People”?

Haalbaarheid hangt af van:

• Uw prioriteiten en principes

• Overtuigingskracht

Bijvoorbeeld:

Verbetering leerprestaties door 

luchtkwaliteit B frisse scholen
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Haalbaarheid aspect “Planet”?

Haalbaarheid hangt af van:

• Uw prioriteiten & principes

• Slim ontwikkelproces gebouw wat betreft:
A. Levensduur gebouwdelen

B. Materiaalgebruik

C. Energieverbruik
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Planet (A): levensduur gebouwdelen

Inrichting 5-15 jaar

5-20 jaar

10-20jaar

20-40 jaar

20-200 jaar

Locatie, oneindig
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Compact & slank bouwen

Hout, C2C materialen

Ontwerp demontabel

Planet (B): materiaalgebruik 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Voorbeelden:

Minimaliseer 

materiaalgebruik

Gebruik eindeloze 

bronnen

Effectief gebruik 

eindige bronnen
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Cradle-to-Cradle toepassingen & hergebruik 

bij Lyceum Schravenlant

• Dakbaan van plantaardige resources

• Waterbuffer & vegetatiedak

• C2C-tapijt

• C2C-marmoleum

• C2C-metalstudbinnenwanden

• Bamboeplaat op binnenwand 

• Groene wandafwerking van rendiermos

• Betimmeringen van bouwborden 

• Halogeen en pvc-vrije kabels

• C2C-materiaal luchtkanalen

• Zitkussens van tapijt-stalen in aula

• Balie ontwikkeld door leerling

• C2C- meubilair

• Restyling oud meubilair

Inzet op plandelen 

met korte levensduur
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Planet (C): energieverbruik

1
Reductie

energiebehoefte

2
Delen energie

omgeving

3
Gebruik duurzame

energiebronnen

4
Efficiënt gebruik

eindige

energiebronnen

• Passief bouwen (hoge isolatiewaarde)

• Energiezuinige installaties en apparatuur

• Delen energie in stad, wijk, straat

• Slimme combinatie gebouwfuncties

• Energiebeheer in gebouw

• Zon

• Wind

• Biogas

• Geen fossiele brandstoffen

77



Haalbaarheid aspect “Profit”?

Haalbaarheid hangt af van:

A. Sturen op passieve & actieve maatregelen

B. Sturen op levensduurkosten

78



.

Profit (A): eerst passieve en dan pas 

actieve maatregelen

Lyceum Schravenlant, LIAG Architecten en bouwadviseurs

Compact gebouw

Passieve zonwering

Gebouw oriëntatie

Gebouwisolatie

WKO

Energiebeheer

Zonnepanelen

Zonneboilers

79



Profit (B): sturen op levensduurkosten
Omschrijving duurzaamheidsmaatregel 

Nieuwbouw Lyceum Schravenlant Terugverdientijd (jaar)

Categorie People:
Verhoogde ventilatiecapaciteit 

frisse scholen klasse A nvt

Extra comfort klasse A (koeling en betonkernactivering) nvt

Categorie Planet:

Grijswatersysteem 9,2

Watervrije urinoirs 0,6

Waterbesparende toiletten  vervallen 6,3

Waterbesparende kranen 1,7

C2C-materialen (meerkosten) nvt

Categorie Profit:

Hogere isolatiewaarde en 3-dubbel glas 10

WKO-installatie 

met warmtepomp en regeltechniek 11,3

Zonneboilerinstallatie 17,7

CO2 regeling op ventilatielucht 5,1

Energiemanagement Octalix 18,5

LED armaturen verkeersruimten 3,1

LED armaturen kantoren 11,6

Daglichtregeling op armaturen 5,8

Windenergie 15,3

Zonnepanelen dak 3e v 15

Meerinvestering totaal/ m2 bvo € 147
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LIAG Architecten en bouwadviseurs

Lyceum Schravenlant te Schiedam
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Onderzoek scenario MFA met normbudget 

versus Klimaatneutraal (1)

Bouwkosten, onderzoek HEVO MFA Den Bosch augustus 2013

Exploitatiekosten, onderzoek HEVO MFA Den Bosch augustus 2013
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Total Cost of Ownership, onderzoek HEVO MFA Den Bosch augustus 2013

Onderzoek scenario MFA met normbudget 

versus Klimaatneutraal (2)

Bij 12 jaar omslagpunt 

naar klimaatneutraal 

scenario!
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“Transformatie bestaande gebouwen is 

Nieuwbouw voor gevorderden.”

En mijn bestaande vastgoed dan?

TUE campus 2020 project 1 transformatie W-hal en faculteit Wiskunde
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Verrassingen voorkomen door een 

transformatiescan in de initiatieffase
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HEVO MRI  - integrale analyse
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Duurzame schooltransformatie

Maurick College Vught; GPR score verhoogd naar gemiddeld een 7,5
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Hoe krijgt u de beloofde prestaties gegarandeerd?

Alleen door een integrale bouworganisatievorm zijn 

duurzame prestaties gegarandeerd!

Design, Build, Maintain, Energy (DBME)
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1. Een duidelijk visie op de duurzame school is nodig.

2. Duurzame oplossingen zijn haalbaar te maken, 

bijvoorbeeld door te sturen op TCO.

3. Transformatie bestaand vastgoed vraagt om extra 

onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen.

4. Door een integrale bouworganisatievorm loopt de 

school niet de risico’s op de duurzame prestaties.

Duurzame school, samenvattend
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Vragen?

Willem Adriaanssen

Bereikbaar via:

www.hevo.nl

Willem.adriaanssen@hevo.nl

Twitter @adriaanssenwil

Linkedin

06-22475049

Lyceum Schravenlant, Liag Architecten en bouwadviseurs
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Thomas Bögl



Faculteit Educatie:

• 16.700 m2 BVO

• Ruim 20.000 m2 BVO parkeerkelder

• Bouwtijd 30 maanden.

• Aantal bouwlagen 9

Gegevens van het gebouw







3 hoofdpunten, namelijk:

• Flexibel

• Duurzaamste school

• Gezonde omgeving voor leerlingen 
en medewerkers

Ontwerp uitgangspunten



• Helder constructieprincipe, grote 
overspanningen (vrije indeelbaarheid).

• Ambitie duurzaamste school

• Een gezond gebouw creeër je door: 
licht – lucht – leuk.

Flexibel







Ontwerp uitgangspunten



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen
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I/O gebouw HAN - Nijmegen



I/O gebouw HAN - Nijmegen



Hoe bouw je het



PLANNING
PARKEERGARAGE BOUW    28/02/2011 – 02/07/2011   = 20 WEKEN



PLANNING
BOVENBOUW RUWBOUW    02/07/2011 – 19/11/2011   = 22 WEKEN



PLANNING
SCHOOL AFBOUW        20/11/2011 – 15/06/2012   = 28 WEKEN 



• Opdrachtgever met ambitie

• Uitvoerende partijen

• Gezond verstand

WIE en wat heb je nodig

Duurzaamheid



Duurzaamheid zit in je genen!

WIE en wat heb je nodig

Duurzaamheid











• Goede isolerende maatregelen. Rc 5 minimaal en goede 
situering
• Flexibele indeling mogelijkheid, compact bouwen.
• WKO installatie (ook voor de campus).
• Betonkernactivering.
• Biologische materiaal gebruik (ook C2C).
• Groen in op en aan het gebouw.

Welke aspecten maken dit gebouw 

duurzaam?





• PV-cellen geïnteregreerd in het daklicht.
• LED verlichting.
• Sensor techniek.
• Grijswater
• Overstek/ zonwering.
• Groene gevel + dak (opvang fijnstof).

Welke aspecten maken dit gebouw 

duurzaam?













FACULTEIT EDUCATIE Arie Aalbers

DANK VOOR 

UW AANDACHT





Dank voor uw aanwezigheid

Graag voor de rondleiding alvast

het evaluatieformulier invullen!

Save the date
Donderdag 13 november 2014

Duurzaam Gebouwd Congres

MECC Maastricht


