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Doelstelling energiecoach
 Doelstelling:

 Energieverbruik laten dalen (cfr. Klimaatplan Stad Sint-Niklaas)

 Begeleiding bij het implementeren van energiebesparende 
maatregelen

 Ontzorgen

 Informeren/adviseren: grondige kennis opbouwen en 
informatienetwerk uitbouwen rond duurzaamheid en rationeel 
energiegebruik. Deze kennis en contacten ter beschikking stellen 
van de scholen.

 Pedagogisch, educatief en sensibiliserend

 Doelgroep:

 Schoolbesturen, personeelsleden, leerlingen en hun ouders

 ALLE BURGERS VAN DE STAD



Scholen Sint-Niklaas

 54 vestigingsplaatsten grondgebied Sint-Niklaas

 11 bestuursorganen

 1 Scholengroep 17 Waasland GO! 

 9 Schoolbesturen Vrij Onderwijs

 Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basis

 Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Secundair

 1 Stedelijk onderwijs



Pionierswerk
 Uniek in Vlaanderen

 Bij aanvang in 2015

 Ondertussen is het project overgenomen door verschillende organisaties.

 Scholen: groot en verouderd gebouwenpatrimonium 

 Energie en klimaat = hot

 Maar…het bundelen van toepassingen ontbreekt

 Enorm aanbod op de markt

 Technieken en diensten

 Subsidies en premies

 Wet op overheidsopdrachten

 Partnerships opzetten (Quadrupool Helix)
 Overheid

 Bedrijfswereld

 Onderwijs

 Burgers/maatschappij



Communicatie
 Op maat en op vraag van de school

 Cultuur is in elke school anders

 Bottom-up

 Top-Down

 Elk project vraagt een specifieke samenstelling van gesprekspartners

 Wie zijn de beslissingsnemers?

 Doelgroep?

 Welke partijen uit bedrijfswereld, overheid, kennisinstellingen kunnen samen met de 
school een team vormen?

 Werkgroepen

 Technische energiewerkgroep

 Infrastructuurbeheeders en preventieadviseurs

 Gebouwenpatrimonium

 MOS-werkgroep 

 Leerkrachten

 Sensibiliserend en Educatief

 Bestaande werking MOS

 MOS Basis onderwijs (eerder ingeburgerd in huidige werking)

 MOS Secundair onderwijs (nieuwe vibe nodig)

 https://www.facebook.com/DuurzameScholenSintNiklaas/

 Connectie tussen educatie en technieken

 People, Planet, Profit (Triple Bottom Line)

https://www.facebook.com/DuurzameScholenSintNiklaas/


Energiebesparing op 3 niveau’s
1. 1 op 1 vervangingen 

 Onderhoud/kleine renovaties

 Duurzaam

 Continue proces
 In de planning van de school zelf

 Eigen tempo

 Eigen techniekers

 Ontzorgen en adviseren
 Voortraject

 LED-verlichting, thermostatisch kraanwerk, energiezuinige radiatoren, sensoren, 
energiebesparend kraanwerk, isolatie...

 Premies en subsidies

 Technische verantwoordelijken in de school in contact brengen met elkaar en 
leveranciers
 Technische Energiewerkgroep

 Efficiënte uitwisseling ervaring en noden



1.1 Voorbeeld: Relighting en relamping: premie

 Premie Fluvius relighting 2019: 

 Relighting = vervanging bestaande én volledige armaturen naar 
energiezuinige armaturen.

 Premie

 Meest voorkomend: vervanging TL-armaturen naar LED-armaturen

 Relamping = vervanging van lampen zelf in een bestaande armatuur, 
armatuur blijft behouden.

 Geen premie 

 Meest voorkomend: vervanging TL T8-Lamp naar LED-lamp in 
bestaand armatuur.

 Een school die een relighting door eigen techniekers laat uitvoeren kan 
zeker aanspraak maken op de premie, mits een duidelijke inschatting 
van # werkuren mee te geven bij premie aanvraag.



1.2 Voorbeeld: Isolatie

 Plaatsing door aannemer

 Een school die de isolatie door eigen techniekers laat uitvoeren kan 
zeker aanspraak maken op de premie, mits een duidelijke inschatting 
van # werkuren mee te geven bij premie aanvraag.

 Premie Fluvius 2019: 4 euro/m²



2. Continuïteit energieverbruik opvolgen

 Meten is weten

 3 maand om jaarverbruik 40 scholen te weten

 +/- 1 500 000 euro

 Analyse verbruiken

 Audit/energiescan

 EPC C

 Sensibiliseren gebruikers

 Leerlingen

 Personeel



2.1 Monitoring-project:

 1. “Energieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen”
 Energiemonitoring in 6 Sint-Niklase scholen: communicatie tussen de scholen

 Uitvoering september 2019

 Data: Energiebeheer kwartierwaarden nodig

 Sluimer verbruiken

 Elektriciteit

 Gas 

 Mazout (teller verplicht voor EPC C)

 Water (90% stadswater in scholen)

 Weekend – vakanties – ‘s nachts

 Pilootproject gefinancierd door Stad Sint-Niklaas 2017

 Forum da Vinci

 Op maat van scholen

 Groot aanbod high end

 Niet altijd nodig voor scholen

 Digitaal platform: Energie-ID

 https://www.energieid.be/

 Beste combineren van 2 werelden

 GBS (Gebouw Beheer Systeem) linken

 Combinatie Energie-ID en Flukso datalogger: laagdrempelig

 Manuele ingave linken

https://www.energieid.be/


 Connectie tussen educatie en technieken

 Mobiele energiekoffer (= energiekoffer MOS)

 Betrokkenheid leerlingen, leerkrachten, directie

 Aan de slag op alle niveaus

 Leerlingen educatief en sensibiliserend

 Àlle vakken

 Infrastructuurbeheer

 MOS: educatief traject uitrollen in de scholen



 2. “Energiebesparing op scholen” Project Vlaamse overheid

 Factor 4, Metiz, Goodplanet

 Doel: Energie-efficiënte verbeteren in scholen

 Pedagogisch luik gebeurt door Goodplanet vzw

 Project in 2 fases:

1. Optimalisatie van stookplaats regelingen ism Metiz

2. Diepgaandere renovatiewerken



3. Diepgaande structurele maatregelen

 “Eerst isoleren dan dimensioneren”

 Wet op overheidopdrachten

 Agion-subsidie

 60% - 70%

 Verkorte procedure/2 jaar

 Nieuwbouw 

 Geïntergreede totaalaanpak

 EPC – Energie Prestratie Contract

 ESCO – Energie Service Compagny

 Finaciering met Energiebesparing



1.1 Voorbeeld: PV 

 Opties binnen raamcontracten Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

 Klimaatscholen 2050: coöperatief

 VEB: eigen financiering

 Eigen traject:

 Aanbesteding

 Communicatie: 

 Schoolbestuur én directie

 Belangen directie: educatie en voorbeeldfunctie, ecologisch en 
economisch

 Provincie Oost-Vlaanderen: Fabriek Energiek Zonneberg Zelzate



1.2 Voorbeeld: Relighting via aannemer

 Vraag correct formuleren:

 Noden, wetgeving

 Budget

 Toekomst (bestemmingswijzigingen?)

 Wet op overheidsopdrachten

 Communicatie: 

 Schoolbestuur, directie, aannemer

 Belangen directie: voorbeeldfunctie, ecologisch en economisch



1.3 Voorbeeld: OEPC 

Briefing alle bestuursorganen Sint-Niklase Scholen 

 GO! – Scholengroep 17 Waasland

 Stedelijke scholen

 Patrimonium stad 

 CiRe-project Factor 4 en VEB

(Circulair Renoveren)

 Vrij Onderwijs: Scholengemeenschap Sint-Nicolaas

 Informatieronde:

 Per schoolbestuur mét aanwezigheid stafmedewerker SG

 7 Schoolbesturen SO/BO

 2 Schoolbesturen uitsluitend BO

 Praktijkvoorbeeld OPZC Rekem



 4 Schoolbesturen in voortraject

 Vrij onderwijs BO/SO
 

Tabel 2: VEB – OEPC – CLUSTER Sint-Niklaas 
 Werknaam Officiële Naam Locaties Elektriciteit Gas Stookolie Totaal 

1 OLVP Onze Lieve Vrouw Presentatie Plezantstraat € 54 663 € 61 111 € 22 284 € 138 058 

(Plan: 8) Secundair & Basis Watermolendreef  

 

2 Heilige Familie Heilige Familie Hofstraat € 27 671  € 5 627 € 45 175 € 78 473 

(Plan: 9) Secundair & Basis Richard van Britsomstraat  

 

3 SJKS-College Sint-Jozef-Klein-Seminarie Collegestraat € 50 000 € 60 000 / € 110 000 

(Plan: 10) Secundair & Basis   

 

4 Carolus Sint-Carolus Hospitaalstraat € 52 296  € 77 101 / € 129 397 

(Plan: 11) Secundair & Basis Lodewijk de Meesterstraat  

Veldstraat (DBFM) 

Totaal: € 455 928 

 

 



1.4 Voorbeeld: HVAC-masterplan

 School die overblijft uit het OEPC voortraject wil vooruit kijken en 
kritisch zijn voor de energievraag op de campus nu en in de toekomst

 Vraag correct formuleren:

 Noden en mogelijkheden (technisch)

 Budget nu en in de toekomst (afweging investering)

 Toekomst (bestemmingswijzigingen?)

 Communicatie: 

 Schoolbestuur, directie, studiebureau

 Belangen directie: geen oplapwerk meer, maar een duidelijke 
visie uitwerken. Elke beslissing en investering draagt bij aan de 
campus voor de volgende decennia. Ecologisch en economisch.



Educatie/sensibilisering
1. Autoloze Schooldag 
 Aanleiding:

 Bottom-up: 

MOS-werkgroep: leerkrachten Duurzame scholen Sint-Niklaas
 Lerend netwerk basis, secundair en (recent) hoger onderwijs

 School overschrijdend initiatief

 + nevenactiviteiten: Picknick Plein Public

 Doelgroep:
 Leerlingen

 Maar vooral personeel

 Communicatie:
 Stad Sint-Niklaas en politie

 Coördinerend directeurs scholengemeenschappen

 Directies (basis en secundair)

 Leerkrachten om gedragenheid van onderuit te creëren

 Afstemmen tussen directies én leerkrachten





2. Klimaatdag
 Aanleiding:

 Bottom-up: MOS-werkgroep: leerkrachten

 School overschrijdend initiatief

 Doelgroep:

 Leerkrachten, directies, infrastructuurbeheerders, TA-TAC, 
schoolbesturen

 Leerlingen op aanvraag

 Programma:

 Wake-up call door Key-note

 Good practices uit onze eigen scholen

 3 Workshops: praktische en educatieve luik wordt aan elkaar gekoppeld

 PV

 Monitoring 

 Duurzame voeding



3. Klimaatweek 2020

 Aanleiding:

 Top-down: communicatie van de directies naar de leerkrachten: engagement vragen.

Klimaateducatie naar de scholen brengen

 Klimaateducatie doorheen het schooljaar:

 Menukaart met aanbod waaruit scholen zelf à la carte kunnen kiezen. 

 Thema’s:

 Klimaateducatie, Duurzame Voeding, Mobiliteit, Afval

 Klimaatweek 2020 (scholen Sint-Niklaas)

 27-28-29-30/04/2020

 29/04/2020: Autoloze schooldag

 30/04/2020: Picknick Plein Public

 Aanbod sprekers:

 Secundair en Basis onderwijs



4. Energieke scholen Sint-Niklaas





Conclusie
 In scholen is energie-efficiënte een open doel:

 Opportuniteiten 

 Technisch

 Educatief

 Soms is de educatieve meerwaarde doorslaggevend om een 
beslissing te nemen, vb PV.

 Open minded voor samenwerkingsverbanden die ontzorgen.

 Technische input door specialisten is noodzakelijk, maar 
eigenaarschap van de school mag niet over het hoofd 
worden gezien.

 Communicatie is essentieel, om de vaak complexe 
constructies in totaaloplossingen over te brengen.

 Voor de school zelf

 Externe partners: studiebureau, aannemer,…

 Hoe is de dagelijkse werking van de school?


	ESCO MATCHMAKING 2019�Energie Efficientie in scholen��
	Doelstelling energiecoach
	Scholen Sint-Niklaas
	Pionierswerk
	Communicatie
	Energiebesparing op 3 niveau’s
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Educatie/sensibilisering
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Conclusie

