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Duurzame schoolgebouwen, hoe pak je dat aan?

Het is een bewogen jaar geweest in het onderwijs, met tal van uitdagingen. 
Daarbij gaat ook de energietransitie onverminderd door. De afspraken uit het 
Klimaatakkoord over CO2-reductie en het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving, vertalen zich nu naar normen en wetgeving voor de duurzaamheid 
en het binnenklimaat in scholen. 

Samen zijn we hard op weg naar een 
duurzaam Flevoland. De provincie, 
inwoners maar ook gebouweigenaren 
dragen daaraan bij. Het kan voor 
kleine schoolbesturen een uitdaging 
zijn om te verduurzamen. Waar 
begin je, hoe pak je het aan en welk 
aanbod is beschikbaar? Daarom biedt 
provincie Flevoland schoolbesturen 
ondersteuning en advies op maat 
bij het verduurzamen van hun 
schoolgebouwen. 

Een duurzaam schoolgebouw: 
 heeft een gezond 
binnenklimaat;

 heeft weinig CO₂ -uitstoot;
 past bij het aantal leerlingen;
 is inclusief, toegankelijk en 
toekomstbestendig.



Voor wie?
Het project Duurzame 
Schoolgebouwen Flevoland is 
speciaal ontwikkeld voor kleine 
schoolbesturen; 

 PO-schoolbestuur met een 
maximum van 10 gebouwen in 
eigendom.

 VO-schoolbestuur met een 
maximum van 5 gebouwen in 
eigendom. 

Het aanbod

De provincie Flevoland helpt kleine 
schoolbesturen te verduurzamen en 
biedt met het project advies en  
ondersteuning op maat. Schoolbesturen 
kunnen gebruik maken van de kennis 
en expertise van een coach duurzame 
scholen. Deze coach gaat samen met 
u in gesprek om de ondersteunings-
behoefte te bepalen. Het speelveld van 
Raden van Toezicht, gemeenten,  
personeel en leerlingen wordt  
gezamenlijk verkend. Het gebouwen-
bestand wordt in kaart gebracht én 
er wordt inzichtelijk gemaakt welke 

verduurzamingsmaatregelen er nu al 
mogelijk zijn. De coach kan helpen bij 
de strategie bepaling en ondersteunen 
in de contacten met de gemeente. 
Desgewenst kan extra expertise 
ingeschakeld worden voor het opstellen 
van een duurzaam onderhoudsplan, 
voor het zoeken naar financiering 
en voor het vinden van de juiste 
uitvoeringspartijen.

Schoolbesturen kunnen tot en met 31 
december 2023 gebruik maken van het 
project.



Samen 

In Flevoland kunnen 22 schoolbesturen 
met 53 schoolgebouwen gebruik maken 
van het project Duurzame School-
gebouwen Flevoland. Samen met de 
coach werken zij aan de verduurzaming 
van hun schoolgebouwen op basis van 
een maatwerktraject. Doordat ieder 
schoolbestuur haar eigen stappen in 
de verduurzaming zet, kunnen besturen 
ook van elkaar leren en successen met 
elkaar delen. Dit gebeurt via de coach 
en doormiddel van (online) bijeen-
komsten zoals kenniscafé’s. 

Naast kennisdeling is het mogelijk  
om gezamenlijk op te trekken in  
een gemeentelijk IHP-traject of  
aanbesteding. 

Kosten
Deelname aan het project is kosteloos. 
Alleen de kosten van eventueel uit  
te voeren maatregelen vallen niet  
binnen het programma. De benodigde  
advies- en onderzoekskosten worden 
vergoed.

Wij bieden: 
 Een coach duurzame 
schoolgebouwen.

 Maatwerk; ondersteuning 
en advies op basis van uw 
behoefte.



Ondersteuning en  
advies nodig? 

Wilt u meer weten over het project 
Duurzame Schoolgebouwen Flevoland? 
Neem dan contact op met Niels 
Delemarre, coach duurzame 
schoolgebouwen, via: 
niels.delemarre@flevoland.nl 
of bel: 0320 – 265 590

Kijk voor meer informatie op:
www.flevoland.nl/ontzorgingsprograma

Ontzorgingsprogramma 
verduurzamen  
maatschappelijk vastgoed

Het project Duurzame School-
gebouwen Flevoland is onderdeel 
van het Ontzorgings programma 
verduurzamen maatschappelijk 
vastgoed. De provincie heeft voor 
de uitvoering van het Ontzorgings-
programma een bijdrage 
ontvangen van het Rijk. Het 
programma is specifiek bedoeld 
voor het onder steunen van kleine 
maatschappelijke vastgoed-
eigenaren bij het verduurzamen 
van hun gebouwen. Wilt u meer 
weten over het Ontzorgings-
programma kijkt dan op onze 
website: www.flevoland.nl/
ontzorgingsprogramma

Samen maken we Flevoland duurzamer


