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Praktijkvoorbeelden laten zien: het kan! 
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Collectief aan de slag
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Energie neutrale School

Energiebeheer
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Start vanuit Energiebeheer

Tien Quick Wins Energiebesparing 

1. Maak iemand verantwoordelijk voor energiebeheer (eigenaarschap, expertise, energie coördinator)

2. Breng administratie op orde (check energieverbruik en inkooptarief, controleer rekening, factuur en aansluiting)

3. Start monitoring (datalogger, inzicht, vergelijk op basis kengetallen, interpreteren: verbruik buiten lestijd)

4. Voorkom verspilling (zorg voor goede inregeling van installaties, installatiescan)

5. Tref verbetermaatregelen in kader Wet Milieubeheer (TVT < 5 jaar / energiescan/ eba-advies)

6. Combineer energiemaatregelen met gebouwmaatregelen (binnenmilieu, onderwijskundig)

7. Regel ontwerp, beheer en onderhoud (uitvraag/ monitoring op prestaties/ integraal energie- gebouw- contractbeheer) 

8. Maak integrale businesscase (slim combineren kasstromen/ TCO)

9. Gebruik Subsidie GDS of ISDE (advies of maatregelen)

10. Bewaak aansluiting belevingswereld primaire proces (gedrag, draagvlak, lespakket)

Najaarsbijeenkomst Bouwstenen voor Sociaal 
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Gedrag & Educatie
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Sturen op gebouwprestaties
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Integrale renovatie aanpak

Financiering
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Oplossing Kenmerken Tip

a) Subsidies en projectvergoedingen

1. Regionale/lokale stimuleringsmaatregelen* Vanuit gemeenten en provincies worden met regelmaat 

stimuleringsmaatregelen (waaronder subsidies, fondsen en 

duurzaamheidsleningen) genomen.

Een goed overzicht vindt u op Publieke Energiefondsen, maar doe ook 

navraag bij uw gemeente of provincie.

Lees meer over de Lokale Green Deals van Gemeente 

Tilburg en Gemeente Leiden.

2. ISDE* en SDE+* Landelijke subsidieregelingen ten behoeve van investeringen 

in duurzame energie.

De subsidies kunt u aanvragen via RVO.nl.

Ga voor info over ISDE naar www.rvo.nl/isde.

Ga voor info over SDE+ naar www.rvo.nl/sde.

3. Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu 

Investeringsaftrek (MIA)*

Deze kunnen van toepassing zijn en tot lagere kosten leiden. 

Indirect kunt u daarmee uw project mogelijk maken.
Ga voor info over EIA naar www.rvo.nl/eia.

Ga voor info over MIA naar www.rvo.nl/mia .

Financiering regelen:  een overzicht

4. Duurzame Scholenfonds voor Monumenten* Specifiek voor (rijks)monumenten.

Lage rente, aflossing in 20 jaar op annuïteit.

Ga voor meer info naar de website van het Restauratiefonds.

5. Groenfondsen* Er zijn diverse groenfondsen, meestal gekoppeld aan een 

bancaire instelling.

Raadpleeg de banken voor meer informatie.

6. Reguliere bancaire financiering Algemene financieringen, niet specifiek op onderwijs gericht.

 Ook voor kleinere investeringen.

Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op 

de rente.

7. Financiering door Bank Nederlandse

Gemeenten

De BNG verstrekt kredieten tegen lage tarieven onder 

garantie van Nederlandse overheden.

Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op 

de rente.

8. Schatkistbankieren Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een 

wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van 

het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden 

aanhouden bij het ministerie van Financiën.

Garantie is een eis. Betrek tijdig de gemeente bij uw plan.

9. Crowdfunding Crowdfunding kent meerdere vormen en wordt soms ook 

gebruikt om donaties te verkijgen. Er geldt dan geen 

terugbetalingsverplichting. Bestaande initiatieven zijn 

o.a. www.schoolhelden.nl en www.oneplanetcrowd.com/nl.

Betrek ouders en omgeving. Zeker als het middels een donatie wordt 

opgezet.

Kan ook voor kleinere investeringen zoals aanschaf LED verlichting.

b) Externe financiering met terugbetalingsverplichting

10. MI-vergoeding In de programma’s van eisen voor PO en (V)SO zijn voor de 

materiële instandhouding (MI) bekostigingsbedragen 

vastgesteld. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De MI-

vergoeding is begrensd door het investeringsverbod (art. 148 

WPO).

Stem af met het ministerie van OCW wanneer u eigen middelen wilt 

inbrengen bij verduurzamingsmaatregelen: er is wat ruimte wanneer het 

gaat om maatregelen die zichzelf binnen 5-7 jaar terugverdienen. Bij 

doordecentralisatie geldt het verbod niet. 

11. Eigen vermogen schoolbestuur In principe begrensd door het investeringsverbod (art. 148 

WPO).

Zorg altijd dat u reserves aanhoudt voor situaties waar externe 

financiering niet realiseerbaar is.

* Deze financieringsoplossing is specifiek beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen

c) Financieren uit eigen vermogen

Oplossing Kenmerken Tip
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Tip . . . 

� Sturen op levensduurbenadering

Stap 1:  Stel ambitie vast    
Stap 2:  Bepaal 0-niveau
Stap 3:  Bepaal investeringsvraag 
Stap 4:  Bouw businesscase  
Stap 5:  Zoek extra dekkingsmogelijkheden 

“  Stap waarmee wordt nagedacht over de   “  Stap waarmee wordt nagedacht over de   “  Stap waarmee wordt nagedacht over de   “  Stap waarmee wordt nagedacht over de   
wijze waarop ambities kunnen worden   wijze waarop ambities kunnen worden   wijze waarop ambities kunnen worden   wijze waarop ambities kunnen worden   
gerealiseerd wordt snel overgeslagen “gerealiseerd wordt snel overgeslagen “gerealiseerd wordt snel overgeslagen “gerealiseerd wordt snel overgeslagen “

“ Het “ Het “ Het “ Het ontbreekt aan ontbreekt aan ontbreekt aan ontbreekt aan 
sluitende sluitende sluitende sluitende businesscase businesscase businesscase businesscase voor voor voor voor 
verduurzaming verduurzaming verduurzaming verduurzaming scholen “scholen “scholen “scholen “

STAP 1: Offerte aanvragen extern adviseur (www.GreenDealScholen.nl)

>  Bepalen vraag mbt verduurzaming/verfrissing

>  Offerte ondertekenen en pdf er van maken

STAP 2: e-Herkenning* aanvragen (www.eherkenning.nl) 

>  Aanvragen e-Herkenning Niveau 1 (EH1) via één van de leveranciers 

(bedrijf Connectis doet dit gratis)

>  Wachten op reactie met vervolginstructies (duurt enkele dagen)

STAP 3: Subsidie- aanvraagformulier invullen (www.rvo.nl/gds)

>  Nodig hierbij is het e-Herkenningsmiddel en een pdf van de offerte

*)  soort DigiD voor ‘ondernemers’ (waaronder schoolbesturen)

Subsidieregeling:  3 stappen
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> 

www.greendealscholen.nl/informatiebladen
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