
Gedrag en technische 

maatregelen in school 

 

Word energiezuiniger door jouw gedrag aan te passen! 
• Maak een lijst met gouden regels voor alle gebruikers van het schoolgebouw. 

• Laat de leerlingen een groep energy watchers vormen die alle lokalen in het schoolgebouw 

controleren en alles (gas & elektriciteit) uitzet als er niemand is. 

• Betrek alle leerlingen en leraren met het besparen van energie door evenementen, vergaderingen 

en lessen te organiseren. 

• Betrek alle andere gebruikers van het schoolgebouw bij het besparen van energie. 

• Als het zonnig weer is, zet dan de lichten uit. 

• Als je het raam open doet, zet dan de radiator uit. 

• Doe de gordijnen dicht na schooltijd als het winter is. Zo houd je koud buiten en de warmte binnen.  

• Geef de leraren, die in de pauze mee naar buiten gaan, een kop thee om ze warm te maken. Laat 

de leraren de radiator niet aanzetten aangezien de leerlingen het lokaal zullen verwarmen.  

• Organiseer een veggie dag per week in de kantine van school. 

• Verban plastic om het eten en drinken wat de leerlingen en leraren mee naar school brengen. 

• Betrek alle ouders met het energie besparen in school tijdens oudergesprekken. 

• Maak een Energy shop / informatiepunt bij jou op school dat wordt gerund door leerlingen.  

• Organiseer een energy run om geld op te halen voor energiebesparende maatregelen. 

• Verwijder ongebruikte apparaten uit het schoolgebouw.  

• Recycle zoveel mogelijk in school.  

• Zet de verwarming standaard een graad lager. 

• Verander de instellingen van de server naar energiebesparingsmode. 

• Verander de instelling van de koeling van de server naar de minimale stand 

• Ventileer een lokaal regelmatig in plaats van het openen van een raam (alleen wanneer het lokaal 

wordt gebruikt). 

 
 

Wanneer je 14 uur op een dag een film, e-mail, of iets op internet downloadt,  tv kijkt of muziek 

luistert, dan gebruik je ±845 kWh. Dit kost in totaal €158,90 per jaar! 

 
 
 
  
  
 

 

 

 Gebruik je apparaat daarom wat minder en zet deze volledig uit als je het apparaat niet gebruikt. 

Zo bespaar je energie én dus geld! 



 

Gedrag en technische 

maatregelen in school 

 

Bespaar energie tijdens de vakanties! 
• Schakel de verwarming uit of ze deze lager. 

• Schakel de cv-ketels uit. 

• Schakel alle apparaten en machines uit die tijdens de vakantie niet aan hoeven (koelkasten, 
vriezers, digiborden, computers, internet servers, printers etc.) 

Voer kleine technische maatregelen uit om het schoolgebouw 
energiezuiniger te maken! 
• Installeer isolatie rondom de pijpen en pompen van de verwarming en radiatoren.  

• Schakel elektriciteit automatisch uit bij afwezigheid door automatische klokken in te stellen.  

• Installeer bewegingssensoren om lichten automatisch aan te doen. 

• Installeer automatische deurdrangers. 

• Installeer een kraan op de radiatoren. 

• Installeer radiator sluiters zodat, wanneer het raam open wordt gedaan, de radiator automatisch 
uit gaat. 

• Weet waar het school gebouw lekt: doe een warmte scan. 

• Installeer energie monitoring.  

• Voer energietesten uit om de tempratuur, elektriciteit en gasverbruik te meten. 

• Vervang alle lichten door LED of begin met de meest gebruikte ruimtes in het schoolgebouw. 

• Consult een Energie Consultant voor het ontwikkelen van een optimaal plan om het 
schoolgebouw zo energiezuinig mogelijk te maken. 

Meten is weten 
• Gebruik energie monitoring om het normaal gebruik van het schoolgebouw vast te stellen.  

• Gebruik energie monitoring om energievreters te vinden. 

• Zoek uit welke geheime energievreters actief zijn gedurende de nacht en schakel deze uit. 

• Monitor de temperatuur van de ruimtes continu. 
 
 
 
 
 

 

 

 € 0,03  

€ 0,02  

Hoeveel kost een lamp gedurende de 10 uur? 

€ 0,13  


