
scan in twee scholen uit te testen. Installateur Rens 

Liebrand van GEAS ging samen met Rik Altena van 

DWA op onderzoek in OBS De Fontein in Warnsveld 

en Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek. Liebrand: 

“Via de Installatiescan hebben we bijvoorbeeld in 

De Fontein ontdekt dat de kloktijd van de ventilatie 

niet goed stond. De ventilatie ging ’s ochtends te laat 

aan. Dat kon ik meteen aanpassen. Een losgeraakt 

ventilatiekanaal konden we ook gelijk repareren. 

Ook zagen we dat de ventilatie geen vakantieregeling 

heeft. Uitbreiden van het ventilatiesysteem met een 

vakantieregeling kan de school 1.300 kWh per jaar 

schelen, dat is zo’n € 170,-. Verder bleek dat er geen 

aanwezigheidsdetectie op de verlichting was. Plaatsen 

van aanwezigheidsdetectie in de lokalen is eenvoudig 

en kan tot nog meer energiebesparing leiden. Zoiets 

kost rond de € 2.000,- en bespaart 700 kWh per jaar.” 

Twee uur werken met de Installatiescan Scholen ver-

dient zich zo snel terug in een beter binnenmilieu en 

kansen voor energie besparing.

LOCATIEDIRECTEUR KRIJGT MEER INZICHT
Wat vindt de school hiervan? “Je bent als directeur 

primair bezig met goed onderwijs voor de leerlingen”, 

zegt Martin Botter, directeur van de Fontein te Warns-

veld. “Daarnaast wil je een goede en gezonde huisves-

ting voor de leerlingen en de docenten. De resultaten 

van de scan geven mij inzicht in de aandachtspunten 

en verbetermogelijkheden van de installaties. Door de 

scan weet ik nu bijvoorbeeld dat ik wel een contract 

heb voor filtervervanging, maar niet voor controle en 

onderhoud aan het ventilatiesysteem. Nu weet ik dat 

de regelinstellingen van het ventilatiesysteem ver-

beterd zijn, maar ook dat er geen vakanties ingepro-

grammeerd kunnen worden in de ventilatieregeling. 

Ik moet de regeling laten vervangen of we moeten 

dat zelf voor de vakantie handmatig uitschakelen en 

na de vakantie weer inschakelen. Dat bespaart direct 

geld en energie.”

MEER INFORMATIE
•  Schoolbesturen die hun schoolgebouwen willen 

verduurzamen, kunnen sinds oktober 2016 gebruik 

maken van de subsidieregeling Green Deal Scholen 

Advies. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van 

extern advies en bedraagt 50% van de advieskosten 

U it onderzoek in schoolgebouwen blijkt vaak 

dat de ventilatie niet goed werkt, installaties 

niet goed zijn aangebracht en onderdelen ver-

keerd zijn aangesloten, of ze zijn onjuist ingesteld. 

En vaak ook ontbreekt een goed onderhoudscon-

tract. Daarnaast kan er via de betere inregeling of 

via eenvoudige aanpassingen, zoals het aanbrengen 

van warmteterugwinning (WTW), een vakantie-

regeling, of aanwezigheidsdetectie eenvoudig  

energie – en dus geld – worden worden bespaard. En 

een gezond binnenklimaat leidt tot betere leerpres-

taties en een lager ziekteverzuim. Maar wat is nu 

precies het probleem en wat is de oorzaak?  

En welke verbeteringen zijn nodig? 

tot een maximum van € 3.500,-. Aanmelden kan via 

www.rvo.nl/gds. 

•  De Installatiescan Scholen bestaat uit een Handleiding 

en een Rapportageformulier voor installateurs.  

Deze en meer tools voor scholen vindt u via  

www.rvo.nl/frissescholen en www.greendealscholen.nl. 

•  De helpdesk van de Green Deal Scholen helpt school-

besturen en schoolleiders op weg door kennis te  

bundelen, hulpmiddelen aan te reiken en partijen 

samen te brengen. Meer informatie via  

info@greendealscholen.nl of telefoon 085–3032602.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  

RVO.nl, heeft begin 2016 een ‘Installatiescan Scholen’ 

op laten stellen. Hiermee kan de (huis)installateur 

van een school in twee tot vier uur tijd problemen 

met de installaties in kaart brengen, ter plekke 

oplossen en aangeven welke maatwerkoplossingen 

en quick wins mogelijk zijn om het binnenmilieu te 

verbeteren of energie te besparen. De scan richt zich 

op ventilatie, verwarming, koeling, verlichting en 

elektrische apparaten. 

OP ONDERZOEK MET DE SCAN 
Zomer 2016 heeft RVO.nl aan adviesbureau DWA 

en installateur GEAS gevraagd om de Installatie-

Een eenvoudige scan om de werking van installaties in scholen te controleren levert snel resultaat: 
een betere luchtkwaliteit plus een fikse besparing op energie en geld. Installateur GEAS testte de 
scan samen met DWA en ontdekte in OBS De Fontein dat de ventilatie ’s ochtends te laat aanging en 
een ventilatiekanaal was losgeraakt. Dit alles kon ter plekke worden verholpen. Ook ontdekte hij dat 
er geen vakantieregeling was voor de ventilatie en geen aanwezigheidsdetectie op de verlichting. 

Tekst Rik Altena, DWA en Irma Thijssen, RVO.nl. Foto’s: DWA

En de energierekening 
daalt

INSTALLATIESCAN ZORGT VOOR EEN GEZONDERE SCHOOL

ONTWERP EN INRICHTING
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In Nederland staan 9.000 schoolgebouwen voor het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs. Gemiddeld zijn ze rond de 40 jaar oud. Er zijn veel 

klachten over een ongezond binnenklimaat, slechte werking van installaties 

en hoge kosten voor energie en onderhoud. 

Er gaat veel mis met de installaties in bestaande 

scholen

• 1 op de 3 ventilatoren doet het niet 

• Kanalen zijn niet of niet goed aangesloten

• Filters jarenlang niet vervangen

• Wtw ventilatoren draaien continu

• Wtw units onjuist ingeregeld of uit gezet

• Geen onderhoudscontract voor wtw

• Te warm in de zomer, te koud in de winter

•  Verwarming en verlichting staan aan ‘s avonds, 

in het weekend, in vakanties 

• WKO niet aangesloten

Hoe werkt de Installatiescan Scholen?

•  Schoolbestuur of directeur geeft de installateur een opdracht voor de scan, 

•  De school vult zelf een pre-scan in: storingen, klachten, gebruikstijden en 

vakanties.

•  De installateur gaat vervolgens aan de slag met de scan. Per installatie  

onderdeel controleert hij de werking en inregeling,

•  Eenvoudige aanpassingen voert de installateur direct uit.

•  De resultaten van de scan worden besproken met de gebouwbeheerder of 

locatiedirecteur. 

•  Bij complexe installaties of problemen is wellicht extra expertise nodig of 

aanvullende metingen.

•  De installateur maakt een voorstel op maat voor aanpassingen, regeling- 

optimalisaties en contractaanpassingen. 

In deze school zijn extra debietmetingen 

uitgevoerd.

Filters van het ventilatiesysteem moeten 

regelmatig worden vervangen.

Martin Botter, locatiedirecteur van De Fontein: 

“Wij hebben wel een contract voor filtervervanging, 

maar regulier onderhoud bleek daar niet bij te horen.”

Installatiescan Voorbeeld 1: Heeft het ventilatiesysteem tijdsturing? 

De comforttijden zijn correct ingevoerd. De kloktijd loopt achter. Hierdoor begint de installatie te laat en zal het binnenmilieu in het 

begin van de ochtend onvoldoende zijn. Deze optimalisatie is direct doorgevoerd.

Installatiescan Voorbeeld 2: Heeft het systeem een vakantieregeling?

Uit de handleiding van de ventilatieregeling bleek dat de regeling wel tijdsturing heeft, maar dat er geen vakantieregeling aanwezig is.


