
Herkent u dit? Tijdens een schooldag 
stijgt de temperatuur in het klaslokaal 
snel en wordt de lucht bedompt. Dit 
kan leiden tot klachten over hoofdpijn 
of luchtweginfecties bij leerkrachten en 
leerlingen. Bovendien kan een slechte 
luchtkwaliteit gevolgen hebben voor de 
leerprestaties. Daarnaast verbruiken 
schoolgebouwen vaak veel energie en 
dat kost geld. 

Gemeente Delft voert samen met 4 school-
besturen, NME-centrum De Papaver en GGD 
Zuid-Holland-West het project Energieke 
Scholen uit. Het doel van Energieke Scholen is 
om in de deelnemende basisscholen de 
luchtkwaliteit binnen te verbeteren en het 
energieverbruik te verminderen. Uw school is 
één van de pilotscholen.
De resultaten van het project zijn uitvoerings-
plannen per school. Hierin staat beschreven 
welke maatregelen genomen worden om de 
luch tkwaliteit te verbeteren en energie te 
besparen. De deelnemende organisaties 
gebruiken na afloop van dit proefproject de 
ervaringen voor de andere basisscholen in Delft.
Op basis van de uitvoeringsplannen kan een 
berekening worden gemaakt wat het vraagt 
om alle Delftse scholen “Energiek” te maken. 
De gemeente wil met de schoolbesturen 
komen tot afspraken hoe deze maatregelen 
gefinancierd worden.

Nieuws
   voor Energieke Scholen

Energieke scholen  
in wording

De Oostpoort 
Bonte Pael 
Gabriëlschool 
Het Mozaïek (locatie Fagelstraat) 
Rembrandtschool 
De Bron  
Daltonschool (locatie Borneostraat)
De Bouwsteen 
Jan Vermeerschool  
Prins Mauritsschool

GEfELiCiTEERD: uw SCHooL woRDT EEn EnERGiEkE SCHooL!

nieuwsbrief voor leerkrachten en betrokkenen van de Energieke scholen in Delft

Energieke scholen: aandacht voor luchtkwaliteit en energie

Minder hoofdpijn en beter 
leren in een Energieke School
Uw schoolbestuur vindt het belangrijk dat u 
en de leerlingen in een gezonde en prettige 
omgeving kunnen werken en leren. Daarom is 
uw school aangemeld voor deelname aan het 
project. 
Eén van de aandachtspunten is het verminde-
ren van gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn 
en luchtweginfecties. Zelf heeft u wellicht ook 
weleens hoofdpijn na een dag lang lesgeven in 
een gesloten lokaal. Ventileren is de eerste 
stap naar vermindering van klachten bij u en 
de leerlingen. Meer ingrijpende maatregelen is 
de volgende stap.
Uit onderzoeken in binnen- en buitenland is 
gebleken dat leerlingen beter leren als de 
concentratie kooldioxide (CO2) onder de 
1200 ppm (parts per million) blijft. In een 
volle klas waarin niet of te weinig wordt 
geventileerd, kan de concentratie CO2 soms 
echter wel oplopen tot boven de 2000! U 
merkt het direct: zelf kunt u zich minder goed 
concentreren en ook de leerlingen worden 

hangerig. Uit het onderzoek bleek dat 
resultaten van de leerlingen op reken- en 
taaltoetsen meetbaar achteruit gaan, soms wel 
tot ruim 20% lager, vooral bij rekentoetsen! 
Naast CO2-concentratie speelt ook de 
temperatuur een grote rol.

Twee astmakinderen per klas 
Uit gegevens van het Astmafonds blijkt dat in 
iedere klas gemiddeld twee kinderen met 
astma zitten. Vaak hebben deze kinderen 
tijdens de schoolweken het vaker benauwd 
(vooral ’s avonds of ’s nachts) en hebben ze 
meer medicijnen nodig dan tijdens vakantie-
weken. Weet u welke kinderen in uw klas 
astma hebben? Vraag er eens naar! Verbete-
ring van het binnenklimaat leidt aantoonbaar 
minder klachten en minder medicijngebruik.
Tenslotte gebruikt een school vaak veel 
energie. De kosten hiervan lopen ieder jaar 
verder op vanwege de stijgende energie-
prijzen. Uit het project komen aanbevelingen 
om het energiegebruik van het gebouw te 
verminderen. En wist u dat elektrische 



Bericht van de schoolbesturen
PCBo Delft
De Stichting PCBO Delft e.o. ziet in het project Energieke Scholen een 
mooie kans om daadwerkelijk iets te doen aan klimaatproblematiek op 
scholen. De laatste jaren komt steeds duidelijker naar voren dat dit 
probleem een negatieve invloed heeft op het functioneren van 
leerlingen en leerkrachten. 
Energiebesparing is eveneens onderdeel van het project. Minder 
energiegebruik is goed voor het klimaat in het algemeen. Het brengt 
ook kostenbesparingen op de exploitatie met zich mee. Prettig voor 
de scholen, omdat de energieprijzen voortdurend stijgen. 
We hebben gekozen voor De Bron, het Mozaïek (Fagelstraat) en de 
Rembrandtschool als deelnemers in het project namens PCBO. Dat 
hadden ook andere scholen kunnen zijn: problemen met binnenklimaat 
komen op de meeste scholen voor.
De gemeente en de schoolbesturen in Delft werken samen vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheden.  Na het project weten we welke 
maatregelen in Delft nodig zijn. En dat is de eerste stap op weg naar 
de oplossing.  

Lieuwe Medema, 
beleidsmedewerker PCBO Delft e.o.

Librijn 
In het Strategisch Beleidsplan van Librijn staat dat we werken aan 
kwaliteit in al zijn facetten. Het onderwijs moet van goede kwaliteit 
zijn. Voorwaardelijk daaraan is dat de omstandigheden waarbinnen het 
onderwijs gegeven wordt ook van goede kwaliteit zijn. De leerkracht, 
de lesmethode én ook het gebouw. Niet alleen het pedagogisch 
klimaat moet op orde zijn; ook het werkklimaat moet goed zijn.
Dit project is een uitgelezen kans om op (enkele van onze) scholen 
zicht te krijgen op de problematiek van het binnenklimaat. Daardoor 
kunnen we gericht werken aan oplossingen. De doelstelling daarbij is 
om te zoeken naar maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat 
met terugverdieneffect. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Minder 
energiekosten, beter binnenklimaat.

Jan Bustin, 
Librijn Openbaar Onderwijs

Laurentius Stichting
De Laurentius Stichting onderschrijft het grote belang van ‘frisse 
scholen’. Wij zijn reeds enkele jaren actief bezig om de problemen met 
betrekking tot het binnenklimaat in onze scholen structureel op te 
lossen. Zo bouwt de Laurentius Stichting op een groot aantal (ook 
Delftse) scholen CO2-gestuurde gebalanceerde ventilatiesystemen met 
warmteterugwinning. Deze installaties zorgen er voor dat er altijd 
ruim voldoende frisse lucht in de lokalen aanwezig is. Ook in onze 
nieuwbouwprojecten stellen wij duidelijk hogere eisen aan het 
binnenklimaat dan het bouwbesluit voorschrijft. Deze aanpassingen aan 
de schoolgebouwen vergen grote financiële investeringen. Wij 
verwachten dat door de opbrengsten van dit project ook de Delftse 
politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met de schoolbe-
sturen investeert in het verbeteren van het binnenmilieu in onze 
scholen. Bijgevoegd een foto van aanleg van een installatie zoals die op 
de Titus Brandsma school is gerealiseerd.

Dave Wijsman, 
Laurentius Stichting

apparaten zoals lampen en computers ook 
veel warmte afgeven? Hierdoor kan de 
temperatuur in een lokaal snel oplopen; 
apparaten uitzetten indien er geen gebruik 
van wordt gemaakt levert dus niet alleen 
energiebesparing op, maar zorgt ook voor 
een lagere temperatuur.

Energieke scholen:  
wat betekent dat voor u?
Voor u als leerkracht of medewerker van de 
school brengt deelname aan Energieke 
Scholen weinig extra werk met zich mee. 
Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst van  
de ABCD-tool al ingevuld. Elders in deze 
nieuwsbrief vindt u de resultaten hiervan. 

Voor de zomervakantie vinden nog techni-
sche onderzoeken plaats, in enkele klassen 
wordt dan ook de temperatuur gemeten.  
In oktober, tijdens het stookseizoen, wordt in 
enkele klassen de CO2-concentratie gemeten. 
Zelf hoeft u niets te doen. Over de metingen 
krijgt u te zijner tijd nadere informatie. De 
overlast in de lokalen zal tot een minimum 
beperkt blijven.

Educatie en informatie
U kunt gebruik maken van het aanbod aan 
educatieve activiteiten voor uw leerlingen. Via 
NMC De Papaver (Suzanne Stolk) kunt u 
inschrijven op een scala aan materialen over 
luchtkwaliteit in de school en over energie en 

energiebesparing. Aan deze activiteiten zijn 
geen kosten verbonden. Op het inlegblad bij 
deze nieuwsbrief vindt u het complete 
aanbod.
In het najaar van 2008 kunt u, indien gewenst, 
informatie krijgen over verstandig ventileren 
en deelnemen aan een studiemiddag over  
binnenluchtkwaliteit en energie.
Op korte termijn heeft deelname aan het 
project wellicht geen zichtbare resultaten, 
maar in de loop van het schooljaar 2008-2009 
gaat u zeker merken dat er wat verandert!  
Tot die tijd kunt u zelf al een bijdrage leveren 
aan een Energieke klas: maak gebruik van de 
ventilatiemogelijkheden en doe elektrische 
apparaten uit wanneer die niet gebruikt 

Aanleg van een CO2-gestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte-
terugwinning op de Titus Brandsma school (Bron: D. Wijsman)



Van de gemeente

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
De gemeente is medeverantwoordelijke 
voor de jeugdgezondheidszorg en de 
onderwijshuisvesting en is daarom een 
logische partner in dit project. 
Voor goede leerresultaten is de school 
verantwoordelijk. De gemeente heeft een 
rol in het gezondheidsbeleid. Als een 
gezond binnenklimaat aantoonbaar leidt 
tot beter leren, dan is het wederzijds 
belang al snel duidelijk. Voor de binnenkant 
van de schoolgebouwen zijn de schoolbe-
sturen helemaal verantwoordelijk. Voor de 
buitenkant, ingrijpend onderhoud of 
renovatie speelt de gemeente een rol. 
Binnen het project Energieke Scholen 
kijken de gemeente en de besturen hoe ze 
vanuit die verantwoordelijkheden kunnen 
samenwerken ter verbetering van 
bestaande scholen.

Voor nieuwbouw van scholen komen die 
verantwoordelijkheden al samen bij de 
planontwikkeling en programma’s van eisen.

Ietje Thijsse (Maatschappelijke Voorzieningen) en 
Rico Hulsker (Onderwijs), Gemeente Delft

onderzoek per school  
door technisch  
adviesbureau Beekink
Op verzoek van de gemeente en de 
schoolbesturen voert technisch adviesbureau 
Beekink bij de deelnemende scholen 
aanvullend onderzoek uit naar mogelijkhe-
den voor verbetering van de binnenlucht-
kwaliteit en de voor energiebesparing. Zij 
maken hierbij gebruik van de informatie uit 
de ABCD-tool (zie elders in deze nieuws-
brief) en andere gegevens die de scholen 
hebben aangeleverd. Tijdens het onderzoek 

wordt tweemaal een bezoek gebracht aan 
de school. Voor de zomervakantie 
onderzoekt Beekink de verwarmings- en 
klimaatsystemen en voert temperatuur-
metingen uit. In het stookseizoen 
(oktober) wordt in enkele klassen de 
CO2-concentraties gemeten. Aan de hand 
van deze onderzoeken stelt Beekink een 
rapportage op. Het schoolbestuur maakt 
samen met een vertegenwoordiger van 
de school en de gemeente een uitvoe-
ringsplan, waarin wordt vastgesteld welke 
maatregelen worden genomen en 
wanneer. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar maatregelen die op korte 
termijn genomen kunnen worden (en 
weinig investeringen vragen), op middel-
lange termijn en ingrijpende maatregelen 
die bij een renovatie kunnen worden 
uitgevoerd. De uitvoeringsplannen zijn in 
november 2008 gereed.

GGD kan scholen onder-
steunen met onderzoek,  
advies en voorlichting
Gezondheidsaspecten van milieuproblemen (ook het binnenmilieu) 
vormen een aandachtsgebied van de GGD. De oorzaak van een 
slecht binnenmilieu blijkt vaak te liggen aan het ontbreken van de 
juiste ventilatievoorzieningen en/of onvoldoende gebruik hiervan. 
Bij nieuwbouw of renovatie van een school moet rekeningen 
worden gehouden met de ventilatie-advieswaarden uit landelijke 
richtlijnen. Ook in bestaande scholen zijn diverse maatregelen 
mogelijk om het binnenmilieu te verbeteren.

De GGD Zuid-Holland West kan scholen hierbij ondersteuning 
bieden in de vorm van onderzoek (ééndagsmethode), advies en/of 
voorlichting. Deze activiteiten zijn ook onderdeel van het project 
Energieke Scholen van de gemeente Delft, waarbinnen de GGD 
participeert.

Dianne van der Zande, GGD Zuid-Holland West (tel. 079-343 54 60)

Tijdsplanning  
Energieke scholen

December 2007 Start project

Januari – mei 2008 Verzamelen gegevens en invullen 
ABCD-tool (schoolbestuur- en 
personeel)

Februari – mei 2008 Controle energiefacturen  
(gemeente)

Juni – juli 2008 Uitvoeren onderzoeken 
(Beekink)

Augustus – november 2008 Opstellen uitvoeringsplannen 
per school (bestuur, directie, 
gemeente)

September 2008 – april 2009 Uitvoeren educatieve activitei-
ten per school (leerkrachten, 
Papaver, gastdocenten)

Oktober 2008 Uitvoeren CO2-onderzoek 
(Beekink)

November 2008 Presentatie uitvoeringsplannen 
(onder voorbehoud) (gemeente, 
besturen)

November 2008 – circa 2010 Uitvoering maatregelen  
uitvoeringsplannen

Diversen
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Oostpoortschool Laurentius Stichting D D D D C B

Prins Mauritsschool Ref. schoolbestuur B C B A B B

Mozaïek C. Fagelstraat PCBO D C D D C C

Rembrandtschool PCBO C D A B B D

Bonte Pael  Laurentius Stichting D D B D A A

De Bron PCBO D D B D A A

Gabriëlschool Laurentius Stichting D D D D A A

Colofon 

Energieke Scholen is een project van  

gemeente Delft in samenwerking met Laurentius 

Stichting, PCBO Delft e.o., Librijn Openbaar 

 Onderwijs, Reformatisch schoolbestuur, NME-

centrum De Papaver en GGD Zuid-Holland-West. 

Het doel van Energieke scholen is om in de 

deelnemende scholen de luchtkwaliteit binnen te 

verbeteren en het energieverbruik te verminde-

ren. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor personeel 

van de deelnemende scholen en overige 

geïnteresseerden. Samenstelling door gemeente 

Delft, Carina Dijkhuis (015-2150230)  

en Suzanne Stolk (015- 2197986 / sstolk@delft.nl)

Bron cartoons: www.tomcartoon.be

Vormgeving en druk: Klats+Poseidon Creatieve 

Communicatie, Delft

Resultaten ABCD-tool
Alle pilotscholen hebben gelegenheid gehad 
om de ABCD-tool in te vullen. Deze staat op 
de website www.frisse-scholen.nl. Tien tot 25 
personen (leerkrachten, ondersteunend 
personeel en/of directie) vullen de korte 
vragenlijst in, met o.a. vragen over tocht, licht 
en temperatuur in uw lokaal. Eén persoon 
verzamelt de lijsten en vult de resultaten in op 
de website. Aangevuld met enkele technische 
gegevens zoals oppervlakte en energiegebruik 
van uw school, rolt er binnen een paar 
minuten een resultaat uit voor uw school. 
Scoort u A (goed), B, C of D (slecht) op de 
zes verschillende onderdelen? De ABCD-tool 
zegt voor de eerste vier onderdelen iets over 
hoe de medewerkers het klimaat in het 
gebouw ervaren, het is een subjectieve meting. 
De laatste twee punten zijn gebaseerd op 
gebruiksgegevens. Op dit moment heeft de 
gemeente van zeven van de 10 deelnemende 
scholen de gegevens van de ABCD-tool 
ontvangen. Hieronder vindt u per school de 
resultaten.


