
Duurzame
scholen in de
Metropoolregio
Amsterdam
Wegwijzer naar een duurzame school



Deze wegwijzer is gebaseerd op het project “Duurzame scholen in de Metropoolregio 
Amsterdam”, van de Regionale Traineepool Metropoolregio Amsterdam. Tijdens dit 
project zijn twee scholen met het thema duurzaamheid aan de slag gegaan. Hierbij is 
gekeken naar verduurzaming van het gebouw en gedrag & educatie. De belangrijkste 
lessen zijn opgenomen in deze wegwijzer. De wegwijzer is bedoeld om gemeenten, 
schoolbesturen en scholen op weg te helpen met het verduurzamen van scholen.

Wilt u meer weten over dit project?
Mail naar: regionaletraineepoolmra@googlegroups.com



Ken je betrokkenen

Wat is het speelveld?

Wat zijn de verschillende belangen?

Is de juiste expertise aanwezig?

Stap 1



Actie 
Denk aan: gemeente, schoolbestuur, schooldirectie. 
Zorg voor een professionele projectleider met verstand van
renovatieprojecten en duurzaamheid.

Tip 
Maak in een stakeholder-analyse inzichtelijk welke personen
en organisaties belangrijk zijn voor uitvoering van het project. 



Weet wat het startpunt is

Wat zijn de kaders? 

Bepaal de schaal van het project, is er sprake van

een renovatie of zijn het slechts kleine aanpassingen? 

Is er budget beschikbaar? 

Is duurzaamheid een prioriteit?

Stap 2



Actie 

Zorg voor een professionele nul-meting en/of betrouwbare schouw. 

Tip
Bezoek andere scholen die eenzelfde project afgerond hebben.

Let op 

Als het schoolbestuur het rapport heeft ondertekend dan zijn

wijzigingen in het budget niet meer mogelijk.



Ga op zoek naar ambassadeurs
binnen de school en een
verantwoordelijke schoolbestuurder

Welke gebruikers staan achter het project en willen

ondersteunen tijdens de uitvoering van het project?

Stap 3



Actie 

Formeer een werkgroep van mensen die het project gaan trekken.

Tip 

Ga met elkaar in gesprek over wat de noodzaak en urgentie van het project

is bij de betrokkenen. 

 

Tip 

Denk ook aan ambassadeurs buiten de school: welke ouders

en/of buurtbewoners hebben ervaring met architectuur,

renovatie en/of duurzame projecten?



Een goed begin is het halve werk

Zorg ervoor dat het thema duurzaamheid

wordt geïntroduceerd binnen de school.

Stap 4



Actie 

Creëer bij betrokkenen een gevoel van urgentie en enthousiasme.

Waarom is dit project zo hard nodig? 

Tip
Met crowdfunding kunnen betrokkenen actief een steentje bijdragen aan

het financieren van duurzame investeringen zoals zonnepanelen.

Tip
Organiseer een gezamenlijk startmoment met direct

betrokkenen en toekomstige betrokkenen.



Overzicht

Creëer overzicht: met welke problematieken en wensen heeft de school te 

maken? Wat leeft er onder gebruikers van het schoolgebouw? Hierbij is een 

grote rol weggelegd voor de schooldirectie, projectleider en ambassadeurs 

binnen de school.

Het doel is om een beeld te krijgen van de

huidige stand van zaken van de school.

Stap 5



Actie 

Zet een vragenlijst uit onder eindgebruikers (docenten, kinderen, ouders). Dit verhoogt

betrokkenheid en voorkomt verrassingen achteraf. Ook geeft dit overzicht van behoeften

en prioriteiten van eindgebruikers.

Tip
Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. 

Tip
Verzamel informatie die noodzakelijk is om overzicht te creëren.

Denk aan energierekeningen, gegevens over afname van het waternet,

de grootonderhoudscyclus, etc.



Inzicht

Creëer inzicht: formuleer vanuit de verzamelde informatie de gewenste

doelstellingen. Zorg ervoor dat de doelstellingen haalbaar zijn en

aansluiten op de problematiek van de school.

Stap 6



Actie 

Zorg voor een kort maar helder projectplan.

Tip
Denk bij het schrijven van het plan aan communicatiemiddelen en planning.



Uitzicht

Geef uitzicht aan de gebruikers van het gebouw: maak concreet welke

stappen er worden genomen bij het verduurzamen van de school. 

Stap 7



Actie 

Houd alle betrokkenen op de hoogte. Communiceer eerlijk over de haalbaarheid van de 

wensen van de gebruikers. Houd rekening met budget en tijd.

Tip
Communiceer altijd meevallers én tegenvallers.

Tip
Communiceer zowel over het project naar internen, via bijvoorbeeld

het intranet, als naar externen via de nieuwsbrief of de schoolkrant.



Aan de slag!

Is er iets gerealiseerd? VIER EN DEEL HET SUCCES!

Zorg altijd voor een goede evaluatie achteraf.

Stap 8



Actie 

Evalueer met alle betrokkenen het proces en behaalde resultaten.

Actie
Continueer het thema duurzaamheid in de lesprogramma’s.

Tip
Er is veel leuk lesmateriaal beschikbaar.

Denk bijvoorbeeld aan: Energieke Scholen, Schooltv-weekjournaal

en Energie Genie.



Er bestaat een enorme en groeiende hoeveelheid initiatieven op het

gebied van duurzame onderwijshuisvesting. Twee organisaties springen

hier uit vanwege hun overkoepelende en onafhankelijke karakter.

Ruimte OK                                                     
•	Kenniscentrum	dat	zich	richt	op	
 ontwikkeling, financiering en organisatie
 van huisvesting voor onderwijs 
 (en kinderopvang)
•	 Initiatief	van	onder	andere	PO-raad,	
 VO-raad en VNG
•	Doel	is	om	schoolbesturen	zelf	in	staat	te	
 stellen de regie te voeren
•	www.ruimte-ok.nl

Bouwstenen voor sociaal
•	Sectorverbindend	platform	van	en	voor	
 bestuurders, managers en professionals 
 in maatschappelijk vastgoed
•	Financieel	ondersteund	door	gemeenten,	
 brancheorganisaties en private partijen
•	Doel	is	partijen	samenbrengen,
 kennis uitwisselen en ontwikkelingen
 aanjagen
•	www.bouwstenenvoorsociaal.nl
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