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In 2006 verbruikte de onderwijssector (alle netten 
samen) in totaal 561,44 GWh energie. Dat is goed 
voor 2,31 % van het totale energieverbruik van het 
Gewest en 7,24 % van het totale verbruik van de 
tertiaire sector.

Zo verbruikt een leerling gemiddeld 1.066 kWh 
warmte en 223 kWh elektriciteit per jaar en “gene-
reert” hij of zij een gemiddelde jaarlijkse uitstoot 
van meer dan 260 kg de CO2. Anders gezegd: Een 
school met duizend leerlingen is dus goed voor 
een uitstoot van 260 ton CO2 per jaar!

verwarming
Het energieverbruik van een school heeft bovendien een erg 
specifiek profiel dat verschilt van dat van gezinnen. In de school-
gebouwen gaat het grootste deel van de verbruikte energie na-
melijk naar verwarming (75 %), gevolgd door verlichting 15 % en 
allerlei elektrische toestellen 10 %. Hieronder alvast enkele sug-
gesties om energieverspilling te vermijden.

verlaag de temperatuur met 1°C

Klassen zijn soms oververwarmd! Dat is niet alleen onnodig en 
ongezond, maar kan de leerlingen bovendien doen “indutten”. 
Door de temperatuur met 1°C te verlagen, bespaart een school 
6 à 7 % op haar verwarmingsfactuur. Door de temperatuur van 
22 naar 19°C terug te brengen, bespaart ze zelfs 20 %!

Kies voor de juiste temperatuurinstelling

Zelfs voor het verrichten van “intellectuele” arbeid volstaat een 
omgevingstemperatuur van 19 à 20° voor het comfort van leerlin-
gen en leerkrachten. Om de omgevingstemperatuur te verlagen, 
kunt u daarbij ofwel de temperatuur van het verwarmingswater 
verminderen, ofwel de omgevingsthermostaat verlagen, ofwel de 
thermostatische kranen op maximum 3 instellen. In de turnzaal, 
waar fysieke inspanningen geleverd worden, kunt u de tempera-
tuur met nog eens 2°C verlangen. In de gangen kan de tempera-
tuur ten slotte tot 16°C beperkt worden door bijvoorbeeld maar 
de helft van de radiatoren aan te schakelen.
Anticipeer op de uitschakeling van de verwarmingsinstallatie aan 
het einde van de dag.
De inertie van gebouwen volstaat doorgaans om de verwarming 
1 à 2 uur voor het einde van de lessen uit te schakelen.*
* Behalve bij lichte prefabgebouwen.

Kleed uzelf in functie van het seizoen

In de winter kan het nuttig zijn om de leerlingen eraan te herin-
neren dat ze hun manier van kleden aan het seizoen aan moeten 
passen: Een T-shirt in de zomer en een dikke trui in de winter!

Schakel de verwarming ‘s nachts en bij afwezigheid 
uit

Na de lessen en ‘s nachts, tijdens het weekend en tijdens vakan-
tieperiodes kan de verwarmingsinstallatie volledig uitgeschakeld 
worden en volstaat het om ervoor te zorgen dat de leidingen 
niet kunnen bevriezen. Met een programmeerbare thermostaat 
kunt u deze verwarmingsperiodes trouwens automatisch instel-
len. Beschikt u niet over een dergelijke thermostaat, dan is het 
de hoogste tijd dat u in een regelsysteem voor uw verwarmings-
installatie investeert: Dat is ongetwijfeld de meest rendabele in-
vestering die u kunt doen!

Sluit de gordijnen tijdens de koude seizoenen

In de herfst en in de winter doet u er goed aan om gordijnen, sto-
res en luiken ’s nachts te sluiten om zo het warmteverlies via de 
ramen met 30 à 50 % te verminderen, vooral bij koud weer en als 
u over ramen met enkel glas beschikt. Opgelet: Deze maatregel 
is alleen doeltreffend, als u hiermee een dichte *luchtlaag creëert. 
Laat gordijnen verder ook niet voor radiatoren of er net boven 
hangen: Zo verwarmt u immers uw ramen en niet de ruimte!
*De luchtlaag, gevormd door de lucht tussen het raam en het 
gordijn, werkt isolerend. Het is niet de dikte van die laag die telt, 
maar het feit dat de lucht gevangen zit (geen luchtcirculatie). Bij 
gordijnen die tegen het raam «plakken», werkt dat principe niet 
omdat er dan sprake is van warmteoverdracht via geleiding. Een 
laag van 1 cm volstaat echter voor dubbele beglazing.

verlucht regelmatig

Terwijl we ons inspannen en ademen, stootten we gebruikte lucht 
en vocht uit. Het is dan ook van cruciaal belang om klaslokalen 
regelmatig te verluchten en de lucht te verversen. Als u verlucht 
en de verwarming brandt, raden we u af om een vleugel van een 
raam lange tijd open te laten staan om verspilling te vermijden. In 
dat geval is het beter om twee keer per dag gedurende 10 minu-
ten te verluchten door alle ramen wagenwijd open te zetten. 

Sluit de buitendeuren

Verwarmen is één ding, de warmte bijhouden een ander: Sluit 
daarom zoveel mogelijk openingen naar buiten of naar onver-
warmde vertrekken toe en ook de deuren tussen de lokalen waar 
er les gegeven wordt (klassen, werkplaatsen, turnzalen, refters, 
enz.), en de gang om te vermijden dat bepaalde ruimten … of 
zelfs de speelplaats (!) onnodig verwarmd worden.

vermijd tocht

De onderkant van deuren en oude ramen kunnen heel wat koude 
lucht doorlaten en dat gaat volledig ten koste van de verwar-
ming. De idee dat deze lucht mee voor de ventilatie van een ver-
trek helpt zorgen, is een redenering die in feite niet echt opgaat: 
Een klaslokaal wordt immers nog geen 25 % van de tijd gebruikt. 

thematiSChe tipS

Zoals hierboven al werd aangegeven, is het dan ook beter om de 
ramen regelmatig open te zetten, wanneer de leerlingen er wel 
zijn. Om dergelijke warmteverliezen te vermijden, wordt daarom 
aangeraden om tochtstrips van rubber of kunststof of “tochtdie-
ren” of zelfs siliconen te gebruiken, als bepaalde ramen definitief 
dicht mogen blijven. Dit soort van materiaal kunt u gemakkelijk 
in elke doe-het-zelfwinkel krijgen. En ook het hangen van een 
gordijn voor ramen en deuren die maar zelden worden gebruikt, 
kan het warmteverlies helpen beperken.

Zorg ervoor dat radiatoren nooit bedekt zijn

Door een radiator te bedekken of er een meubel voor te plaatsen, 
wordt zijn verwarmingsoppervlak verkleind en zijn doeltreffend-
heid met 10 % verminderd.

Ontlucht uw radiatoren

Als het onderste deel van de radiator warm is, terwijl het boven-
ste deel koud blijft, moet de radiator ontlucht worden. Als het 
probleem hiermee niet opgelost is, controleer dan het expansie-
vat en/of de waterdichtheid van het netwerk.

vermijd het gebruik van elektrische verwarming, be-
halve in bepaalde vertrekken

Elektriciteit is de meest vervuilende vorm van primaire energie 
en is twee keer duurder dan gas of stookolie. Een centrale ver-
warming die op elektriciteit werkt, moet dus absoluut vermeden 
worden. Als het gebruik van elektrische radiatoren op bepaalde 
plaatsen echter nodig blijkt, moet ook aan de instelling van de 
hoofdverwarming gedacht worden. Buiten de normale uren is 
het niettemin beter om een ruimte die bijvoorbeeld als crèche, 
bibliotheek, enz., gebruikt wordt, elektrisch te verwarmen, dan 
een hele vleugel van een gebouw voor alleen deze ruimte te ver-
warmen! Opteer daarbij voor de installatie van programmeerbare 
verwarmingstoestellen, zodat u niet vergeet om ze ‘s nachts uit 
te schakelen.

verliChting
Bijna 15 % van het energieverbruik van het Brusselse onderwijs-
net wordt gebruikt om aan elektriciteitsbehoeften te voldoen, 
goed voor 83,50 GWh/jaar of een uitstoot van 22.633 ton CO2. 
Er bestaan echter tal van manieren om het elektriciteitsverbruik 
te verminderen zonder in het donker te moeten leven. Hieronder 
alvast enkele tips om de kosten voor verlichting te drukken.

maak gebruik van natuurlijk licht

Zonlicht is het beste licht voor het menselijke oog. Open gordijnen 
en luiken daarom zodra de dag begint en richt de ruimten zo in, 
dat u optimaal gebruik kunt maken van de natuurlijke lichtinval.

maak er een gewoonte van om het licht uit te doen

Doe het licht uit in de ruimten die u niet gebruikt (aan het einde 
van de les, tijdens de speeltijd, middagpauze, enz.). Het heeft 
geen zin om deze lampen onnodig te laten branden. Herinner ook 
leerlingen die deze reflex nog niet hebben, hieraan. Hoe vroeger 
ze dit leren, hoe beter ze zich deze gewoonte eigen zullen maken 
(en leerlingen verlaten een klaslokaal soms na de leerkracht).
Zo is ook het laten branden van het licht in de toiletten, in de gan-
gen of in andere lege lokalen tijdens de lessen een enorme ener-
gieverspilling die vermeden kan worden. U hebt echter ergens 
gehoord dat het laten branden van een tl-buis minder energie 
zou verbruiken dan diezelfde tl-buis telkens aan en uit te schake-
len? Dat klopt niet: Hoe meer lampen u uitschakelt, hoe minder 
u immers verbruikt. Wat wel klopt, is dat hoe vaker u een tl-buis 
aan- en uitschakelt, hoe sneller de buis in kwestie zal verslijten. 
Daarom wordt doorgaans aangeraden om tl-lampen alleen uit te 
schakelen voor periodes van meer dan 10 minuten.

gebruikt alleen de verlichting die u nodig hebt

Heel wat klassen zijn uitgerust met twee of meer verlichtingscir-
cuits. Het “oververlichten” van een klas heeft echter geen enkele 
zin. Vaak volstaat immers al het aanschakelen van 1 rij lampen 
op 2. Daarnaast kunt u er echter ook voor opteren om alleen het 
voorste deel van een lokaal en niet het achterste deel te verlich-
ten (bv. bij optionele lessen met minder leerlingen). Wanneer u 
bovendien zelf in een leeg klaslokaal aan het werk bent (voorbe-
reiding van de lessen, verbetering van toetsen of examens, enz.), 
is het opteren voor lokale verlichting in plaats van het hele lokaal 
te verlichten zonder meer de juiste reflex! Van de tl-lampen die 
zich in de buurt van de ramen bevinden, kunt u over het alge-
meen ook 1 op 2 lampen uitdraaien zonder verlies aan doeltref-
fendheid, omdat het natuurlijke licht volstaat. Deze verlichtings-
elementen werden dan ook voorzien voor gebruik ’s nachts en 
per uitgedraaide tl-buis bespaart u ongeveer 10 euro /jaar.

reinig lampen en glasgordijnen

Door verlichtingselementen af te stoffen, verbetert u hun rende-
ment. Als de klas bovendien over glasgordijnen beschikt, kan het 
nuttig zijn om deze een keer te wassen.

eleKtriSChe tOeStellen
Een school telt tal van elektrische toestellen die goed zijn voor 
ongeveer 10 % van het totale energieverbruik.
Het verbruik ‘s nachts en in het weekend van een school voor 
dagonderwijs is daarbij vaak goed voor 25 à 30 % van de to-
tale factuur. Leerlingen, directie, leerkrachten en administratief en 
technisch personeel kunnen dan ook allemaal helpen om ener-
gieverspilling via deze verschillende toestellen te vermijden.

Schakel toestellen volledig uit

Computers, fotokopieerapparaten, printers, televisies, dvd’s, de-
coders, hifiketens, enz., al deze apparaten die in “waakstand” (of 
“stand-by”) aangesloten blijven, verbruiken nog elektriciteit. Zo zal 
een televisietoestel bv. minder verbruiken tijdens de 2 uur dat u 
ernaar kijkt, dan tijdens de 22 uur dat u het toetstel in waakstand 
“uitgeschakeld” laat! Als u toestellen dus niet gebruikt, schakel ze 
dan ook “volledig uit”, d.w.z. door op de “aan/uit”-knop van de 
multistekker te drukken, waarop de stekkers van de toestellen in 
kwestie aangesloten zijn.

Schakel ook automaten uit of programmeer ze

Automaten die warme of koude dranken verdelen, zijn in feite 
verborgen koelkasten of waterkokers die heel wat energie ver-
bruiken (voor een gemiddelde automaat loopt de rekening daar-
bij al snel op tot 250 euro/jaar)! Dat geldt ook voor bepaalde 
snackautomaten of verlichte panelen. Hier is de verlichting goed 
voor 50 % van het verbruik. Het heeft echter geen zin om deze 
verlichting voortdurend te laten branden … en al helemaal niet 
wanneer er niemand op school is. Draai de lampen dan ook los 
en programmeer de werking van de automaten aan de hand van 
een timer en u zult heel wat geld besparen! Trek in elk geval tij-
dens de vakantieperiodes de stekker uit.*
*Deze tip geldt niet voor verdeelautomaten die zuivelproducten 
bevatten!

Controleer de elektrische apparatuur in de eetzaal

• Ontdooi koelkasten en diepvriezers regelmatig: 2 mm ijs ver 
 hoogt het verbruik al met maar liefst 10 %.
• De temperatuur van de koelkasten moet ingesteld zijn op 4  
 à 6°C en de temperatuur van de diepvriezers op -18°C. La- 
 gere temperaturen zijn onnodig en duur.
• Controleer ook de dichtingen: Wanneer u de deur sluit, moet  
 een blad papier probleemloos tussen de deur kunnen blijven  
 zitten. Zo niet moet u de dichtingen vervangen: Op die manier  
 bespaart u 10 %!
• Stof de achterkant van koelkasten en diepvriezers regelmatig  
 af: Zo zullen ze minder verbruiken.
• Als er niets in bewaard hoeft te worden tijdens vakantiepe- 
 riodes, doet u er best aan om de stekker van deze toestellen  
 simpelweg uit het stopcontact te trekken.
• Industriële of semi-industriële vaatwassers en wasmachines  
 beschikken doorgaans over korte en zuinige wasprogram- 
 ma’s. Gebruik ze dan ook! Maak verder ook regelmatig de  
 filters schoon om het verbruik te verminderen.

vraag de medewerking van het refterpersoneel

Wanneer u kookt, doet u er goed aan om:
• Kookpotten af te dekken: Het eten is hierdoor sneller klaar  
 en de school bespaart bovendien tot 30 % energie per be- 
 reide maaltijd;
• Gebruik pannen of kookpotten met de juiste afmetingen. Als  
 ze te groot zijn, is de opwarmtijd overdreven lang en zijn ze  
 te klein, dan is dat niet alleen gevaarlijk, maar zal er ook heel  
 wat warmte verloren gaan;
• Haal uw producten al enkele uren voor hun bereiding uit de  
 diepvriezer. Zo kunnen ze op een natuurlijke manier ontdooien  
 en hebben ze minder energie nodig om warm te worden;
• Open diepvriezers, koelkamers en ijskasten zo kort mogelijk  
 om zo weinig mogelijke koude verloren te laten gaan; 
• Laat gerechten eerst afkoelen, vooraleer u ze in de koelkast  
 of diepvriezer legt. De toestellen zullen immers veel meer ver- 
 bruiken, als ze warme gerechten af moeten koelen of in moe- 
 ten vriezen.

vermijd het gebruik van airconditioning

Soms kan het natuurlijk warm worden op kantoor, maar een air-
conditioninginstallatie is duur en verbruikt elektriciteit. Als u toch 
wilt investeren, gebruikt het geld dan voor een externe zonnewe-
ring, een plat scherm of een krachtige lokale verlichting.
Ook het gebruik van een ventilator kan het comfortgevoel vergro-
ten door de lucht die het toestel verplaatst (maar een ventilator 
zal de kamer in kwestie tegelijkertijd ook nog een beetje warmer 
maakt door de warmte die het toestel zelf produceert!). In dat 
geval doet u er evenwel goed aan om voor een ventilator aan het 
plafond te opteren, wat een langzame en regelmatige ventilatie 
bevordert.


