
Verduurzaming in het Onderwijs 
Partijen:  

1. De gemeente Delft, hierbij vertegenwoordigd door de Wethouder Duurzame ontwikkeling, de heer S.M. Brandligt, daartoe gemachtigd 

door de Burgemeester en gelet op het besluit van het College van B en W d.d 9 februari 2016, hierna te noemen de gemeente Del ft; 

2. De volgende scholen voor het basisonderwijs, hierna te noemen de Basisscholen: 

 

 - De Openbare Montessorischool Jan Vermeer, locatie Raam, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur mevrouw A. van de Graaff; 

 - De Openbare Montessorischool Jan Vermeer, locatie Marie Duyst, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur mevrouw B. Wijnholt; 

 - De Delftse Daltonschool, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur de heer W. van der Maas;  

 - Freinetschool Delft, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur onderbouw mevrouw J. Bouma en locatiedirecteur bovenbouw             

mevrouw E. Slats; 

 - De Eglantier Delft, locatie Tanthof, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur mevrouw E. Kraai;  

 - De Eglantier Delft, locatie Voorhof, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur mevrouw Y. de Haan;  

 - Simon Carmiggeltschool, hierbij vertegenwoordigd door locatiedirecteur de heer E. van Asperdt.;  

 - Vrije School Widar, hierbij vertegenwoordigd door haar schoolleider mevrouw N. Demaret; 

 - Maurice Maeterlinckschool, hierbij vertegenwoordigd door directeur de heer A. Blok; 

 - Bernadette Mariaschool, hierbij vertegenwoordigd door directeur de heer J. Zuydgeest; 

 

Hierna samen te noemen: Partijen  

 

Algemene overwegingen:  

1. De gemeente Delft beoogt met lokale partners concrete afspraken te maken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraa l 2050.    

Deze afspraken gelden in eerste instantie voor de periode 2016.  

2. De Basisscholen zijn betrokken bij Delft en haar burgers en zich daarmee bewust van de noodzaak om verduurzaming van hun e igen 

scholen na te streven en duurzaamheidsbewustwording onder  medewerkers, leerlingen en ouders te stimuleren.  

3. Partijen streven naar vermindering van de CO2 uitstoot en vergroten van duurzaamheidsbewustwording en willen in dit kader 

samenwerken.  

4. Partijen willen door publiciteit rondom het project ‘Verduurzaming in het Onderwijs’ andere scholen in en buiten Delft inspireren.  

 

 

komen het volgende overeen:  

 

Titel:  

E
3
-Deal Verduurzaming in het Onderwijs  

 

Doel:  

Het doel van Verduurzaming in het Onderwijs is het reduceren van de CO2-uitstoot van scholen en vergroten van 

duurzaamheidsbewustwording.  

 

Resultaat en verwachting:  

Korte termijn resultaat is dat ten minste 10 scholen duurzaamheidsmaatregelen treffen en parallel inzicht verschaffen in de effecten van 

verduurzaming op hun energiegebruik en CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zal door koppeling van deze maatregelen aan educatie en 

onderwijsdoelen dit bijdragen aan het opleiden van duurzaamheidsbewuste leerlingen en op lange termijn dus ook duurzaamheidsbewuste 

burgers. Daar waar mogelijk zal bij de duurzaamheidsmaatregelen én de communicatie van de resultaten daarvan verbinding gezocht 

worden met de thuissituatie van de leerlingen. 



Omdat in 2011 in het kader van „Energieke Scholen‟ een nulmeting van het energieverbruik is gemaakt, wordt door een nieuwe 

meterstandopname dit jaar en een meterstandopname aan het eind van dit jaar inzicht verkregen in effecten van de maatregelen die de 

afgelopen jaren bouwkundig en installatietechnisch zijn genomen, en welke in het kader van deze E
3
-deal komend jaar worden genomen. 

Deze metingen zijn behulpzaam bij het opstellen van een toekomstig verduurzamingsbeleid samen met leerlingen, leerkrachten en 

schoolbestuur. 

 

Aanpak:  

De E
3
-deal concentreert zich op een belangrijk aspect voor verduurzaming: duurzaam energiegebruik. E

3
 steunt op drie pijlers:  

- Energie-bewustwording: stap 1 om verdere verduurzamingstappen te kunnen zetten. 

- Energie-besparing van energieverbruik: een onmisbare schakel voor verduurzaming. 

- Energie-opwekking van duurzame energie: 3e pijler van een energieneutrale omgeving 

 

Binnen alle drie de pijlers zijn acties noodzakelijk voor scholen. Daarbij geldt voor de E
3
-deal: alle stappen en doelstellingen zijn zinnig en 

waardevol – klein of groot, snel of langzaam, binnen of buiten. Scholen hebben de stappen benoemd die het beste passen bij hun 

schoolgemeenschap van leerlingen, docenten, ouders en buurt. 

 

Plan van aanpak: 

- Monitoring energieverbruik 

- Kwantificering effecten  

- Uitvoering van verduurzamingsmaatregelen en inbedding in het onderwijs 

- Vastleggen van behaalde resultaten 

- Uitwisseling van resultaten en ervaringen met andere scholen 

- Evaluatie en vaststellen vervolgstappen (toekomstig verduurzamingsbeleid) 

 

Inzet en acties partijen:  

In het kader van deze E-Deal voeren partijen de volgende activiteiten uit:  

 

Partijen gezamenlijk:  

- Verzorgen een goede informatievoorziening tussen de deelnemers.  

- Zetten zich actief in om een goede samenwerking tussen de deelnemers te realiseren.  

- Werken samen om het project in algemene zin onder de aandacht te brengen van de media.  

- Spannen zich in om de aanpak en de resultaten van het project verder te verspreiden.  

  

Basisscholen: 

- Verrichten in 2016 duurzaamheidsinspanningen als opgenomen in de aan deze overeenkomst toegevoegde bijlage Ambitiedocument 

Verduurzamingsinspanningen 2016 

- Maken met leerlingen en leerkrachten de duurzaamheidsinspanningen voor zichzelf meetbaar en toetsbaar  

- Verzorgen daartoe ook een beginopname en een eindopname van de meterstanden. 

- Delen aan het eind van 2016 de bereikte resultaten met de andere deelnemende scholen middels een nader uit te werken (digitaa l) 

platform voor deze E3-deal. 

- Streven ernaar om aan het eind van 2016 een evaluatie van en mogelijke vervolgstappen op deze E3 -deal te formuleren. 

 

Gemeente Delft:  

- Zal de haar beschikbare communicatiekanalen inzetten om de E
3
-Deal Verduurzaming in het Onderwijs in Delft onder de aandacht te 

brengen.  

- Geeft dit project een plek binnen de gemeentelijke duurzaamheidscampagne “Delft wordt groen”.  

 



 

Slotbepalingen:  

I  Deze E-Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot 31-12-2016. Alle in deze E-Deal genoemde afspraken 

worden zo snel mogelijk ter hand genomen.  

II  Deze E-Deal zal samen met andere afgesloten E-Deals onderdeel zijn van het Uitvoeringsprogramma 2013 -2016 Delft Energieneutraal 

2050. Dit programma heeft de Gemeenteraad vastgesteld in haar vergadering van 25 april 2013. Daarmee worden deze E -Deals openbaar, 

waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten E-Deals, zodat navolging hiervan kan worden bevorderd.  

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Delft op 10 februari 2016.  

 
 
Gemeente Delft  

De heer S.M. Brandligt         ………………………………………………………………………. 

 

De Openbare Montessorischool Jan Vermeer, locatie Raam 

Mevrouw A. van de Graaff       ………………………………………………………………………. 

 

De Openbare Montessorischool Jan Vermeer, locatie Marie Duyst 

Mevrouw B. Wijnholt        ………………………………………………………………………. 

 

De Delftse Daltonschool  

De heer W. van der Maas       ……………………………………………………………………….  

      

Freinetschool Delft  (onderbouw) 

Mevrouw J. Bouma         ………………………………………………………………………. 

  

Freinetschool Delft  (bovenbouw)            

Mevrouw E. Slats          ………………………………………………………………………. 

 

De Eglantier Delft, locatie Tanthof  

Mevrouw E. Kraai         ……………………………………………………………………….. 

 

De Eglantier Delft, locatie Voorhof 

Mevrouw Y. de Haan        ……………………………………………………………………….. 

 

Simon Carmiggeltschool 

De heer E. van Asperdt        ……………………………………………………………………….. 

 

Vrije School Widar 

Mevrouw N. Demaret        ……………………………………………………………………….. 

 

Maurice Maeterlinckschool 

De heer A. Blok         ………………………………………………………………………... 

 

Bernadette Mariaschool 

De heer J. Zuydgeest        ………………………………………………………………………… 

 


