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Expertmeeting XL

Meer dan twintig professionals uit verschillende disciplines discussieerden in een 
bijzondere expertmeeting XL over duurzaamheid in en om de schoolbanken. Hoe 
duurzaam is duurzaam? Hoe bereikbaar of onbereikbaar is duurzaamheid? En hoe 
(verschillend) gaan opdrachtgevers en de markt om met duurzaamheid? Vragen die 
leven. Niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook – en misschien wel vooral – 
bij schoolbesturen en gemeenten, zo bleek tijdens de plenaire discussie. Tijdens de 
expertmeeting XL formuleerden professionals stellingen die een leidraad kunnen 
vormen op weg naar duurzamere, frissere en vitalere scholen. 

Aldus vaststellend veranderden zij de stel-

ling ‘Duurzaamheid is geen opgave meer 

nu de technische mogelijkheden snel zijn 

toegenomen’ om tot hun eerste stelling: 

Duurzaamheid is een blijvende opgave die 

om integrale aanpak vraagt. Want, zo zegt 

de voorzitter, duurzaamheid is breder dan 

techniek. “Techniek moet ten dienste staan 

van de gebruiker. Bovendien is aandacht 

voor de beleving van een gebouw ook 

onderdeel van duurzaamheid.” De eerste 

stelling van groep A scoort algemene bijval.  

De tweede stelling, verdeelt de zaal. Ook al 

blijven investering en exploitatie geschei-

den, dan nog kun je duurzaamheid berei-

ken. Het gaat erom dat je beide partijen 

bijeenbrengt en heel bewust laat zien en 

voorrekent wat elke keuze inhoudt. Groep A 

is het met deze kanttekening eens. De voor-

Half maart verzamelden architecten, 

ergonomen, installatietechnici, in-

richters en adviseurs zich rond het 

thema duurzaamheid. Na het welkomst-

woord viel het gezelschap – at random – 

uiteen in vier groepen. Elke groep kreeg een 

subthema mee. En een opdracht: reageer 

op de stellingen. Dit leidde tot nieuwe stel-

lingen waarover in het algemeen consensus 

bestond. Deze uitspraken stonden tijdens 

de afsluitende plenaire sessie wederom ter 

discussie. Grote eensgezindheid bestond 

over de allesomvattende conclusie dat keu-

zes altijd leiden tot beter. Maar om goede 

keuzes te kunnen maken, is een stip op de 

horizon onontbeerlijk. Of zoals een van 

de groepen kernachtig formuleerde: “Alles 

draait om visie.”

Groep A: Middelen en mogelijkheden
Stellingen: 

1   Duurzaamheid is een blijvende opgave 

die om integrale aanpak vraagt 

2   Zolang investering en exploitatie niet 

in één hand liggen, blijft duurzaamheid 

een lastige zaak 

3   Duurzaamheidsambities zijn niet per 

definitie onhaalbaar binnen de huidige 

financiële kaders.

Voordat er werkelijk op de stellingen werd 

ingegaan, hebben de deelnemers kort 

vastgesteld wat ze onder duurzaamheid 

verstaan. “Door duurzaamheid te duiden, 

wordt de discussie over de stellingen hel-

derder”, aldus de voorzitter van deze groep. 

Duurzaamheid valt volgens deze deelne-

mers uiteen in vijf parameters: gezond-

heid, gebruikswaarde, energie, milieu en 

toekomstwaarde. 

“Alles draait om visie”
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zitter brengt in dat als de wil er werkelijk is, 

duurzaamheid ook met gescheiden stromen 

binnen bereik ligt. Maar duurzaamheidsam-

bities zijn wel mákkelijker te bereiken als in-

vestering en exploitatie in één hand liggen.

De derde stelling ligt genuanceerd. Dat 

laat de praktijk ook zien. “Duurzaamheid-

ambities zijn niet eenduidig, net zo min 

als de financiële kaders. Zo staat ook 

nergens vastgesteld wat een ‘frisse school 

klasse A’ mag kosten”, aldus de voorzitter. 

De zaal reageert. Ambities kunnen altijd 

gehaald worden! Het ligt er maar aan wat 

de ambities zijn. Groep A constateerde ‘en 

petit comité’ dat vroegtijdig formuleren van 

concrete duurzaamheidambities, realisatie 

binnen financiële kaders mogelijk maakt. 

Ze voegt daar graag aan toe dat keuzes pas 

goed kunnen worden gemaakt en ambities 

pas echt concreet kunnen worden gefor-

muleerd als er vooraf een duidelijke visie is 

neergelegd.

Aanbevelingen: 
•   Werk – ook om duurzaamheid te bereiken –   

vanuit het perspectief van de (toekomstige 

gebruiker, en niet vanuit technische oplossin-

gen. Een schoolgebouw is geen parkeergara-

ge. Bij elk gebouw gaat het ook om beleving. 

•   Start, nog voor ontwerp en toepassing van 

technieken, met een visie.

•   Formuleer vervolgens concreet 

duurzaamheids ambities.

Groep B: Ontwerp en beleving
Stellingen:  

1   Afstemming is een noodzakelijke, maar 

geen voldoende voorwaarde voor een 

duurzaam gebouw 
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bewustere leerlingen. Je creëert zo een ge-

neratie die meer met duurzaamheid bezig 

is”, aldus de voorzitter. Maar, zo reageert de 

zaal, een duurzaam of gezond gebouw zou 

eigenlijk geen issue moeten zijn. Het moet 

‘natuurlijk’ zijn dat een gebouw gezond is 

gebouwd en is ingericht.

Aanbevelingen:
•   Bepaal de rangorde van duurzaamheids-

aspecten zodat je voor langere tijd de 

intrinsieke waarde van je gebouw kan 

behouden

•   Denk vooraf al na over de mogelijkheden 

voor midlife upgrade en herbestemming 

zoals in de kantoor- en hotelmarkt al 

gewoon is.

Groep C: Techniek en arrangement
Stellingen:  

1   Duurzaamheidstechnieken sluiten niet 

aan op de kennis van de gebruiker

2   Afweging tussen kosten en kwaliteit over 

duurzaamheid moeten over de langere 

termijn worden gemaakt

3   Toetsing alleen is een onvoldoende mid-

del om duurzaamheid te testen.

Groep C constateert dat de prestaties van 

Reacties onderschijven dit. Vijf jaar geleden 

was deze situatie anders. De ‘duurzame’ 

gebouwen uit die tijd laten zien dat het 

ontwerpproces slechts gefocust was op 

duurzaamheid. Terwijl een gebouw er 

primair niet is om energieneutraal en duur-

zaam te zijn. “Een gebouw is per definitie 

bedoeld voor mensen. En als je die mens, 

de eindgebruiker, niet meeneemt in het to-

tale ontwerpproces dan heb je als opdracht-

gever gefaald”, legt de voorzitter uit. Dit 

leidt tot een spontaan gedefinieerde nieuwe 

stelling die alle aanwezigen onderschrijven: 

Een goed én duurzaam gebouw is een mix in 

samenhang die rekening houdt met: gebrui-

ker, kwaliteit en maatregelen.

Dat maakt dan ook dat het merendeel 

zich herkent in de stelling: Veel duurzaam 

gecertificeerde scholen worden als niet-

prettig ervaren. “Tot vijf jaar geleden”,  zegt 

de voorzitter, “was een duurzaam gebouw 

vaak oncomfortabel. Dat is inmiddels 

veranderd.”

De stelling Een duurzaam schoolgebouw 

is geslaagd als de duurzame ingrepen 

zichtbaar zijn, zorgt voor wat onrust. “Zicht-

baarheid is op zich geen voorwaarde voor 

duurzaamheid. Maar duidelijk zichtbare 

duurzame maatregelen dragen bij aan 
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2   Duurzaamheid heeft met beleving te maken

3   Veel duurzaam gecertificeerde scholen 

worden als niet-prettig ervaren.

4   Een duurzaam schoolgebouw is 

geslaagd als de duurzame ingrepen 

zichtbaar zijn.

De eerste, mathematisch gedefinieerde stel-

ling zorgt voor weinig verhitte gemoederen: 

Afstemming alleen zorgt niet per se voor een 

duurzaam gebouw. Afstemming over wie nu 

de feitelijke gebruiker of zelfs toekomstige 

gebruiker is, draagt wel weer in hogere mate 

bij aan een duurzamer gebouw. 

Dit gezegd hebbende lijkt vrijwel automa-

tisch te leiden tot de tweede stelling. Als de 

beleving slecht is, zo meent groep B, dan 

heb je een heel slecht gebouw. “De mens 

moet tijdens het ontwerpen centraal staan”, 

aldus de voorzitter.

Meetmethodes, maar vooral ook ontwik-

kelingen in de markt en technologische 

ontwikkelingen laten zien dat je tegelijker-

tijd een duurzaam én prettig gebouw kunt 

ontwerpen. Ook het nieuwe Bouwbesluit 

geeft meer mogelijkheden om duurzaam 

te ontwerpen. De zaal merkt dan ook op 

dat duurzaamheid inmiddels een integraal 

onderdeel is geworden van het totale ont-

werpproces. 
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bijvoorbeeld technische installaties vaak 

voldoen, maar dat de vooraf vastgestelde 

performance van een gebouw daarmee 

niet automatisch wordt behaald. “Het 

ontbreekt de gebruiker vaak aan kennis 

over onderhoud en efficiënt gebruik van de 

installaties. Efficiency wordt niet gehaald, 

omdat beheer en onderhoud niet (goed) 

zijn geregeld”, licht de voorzitter de eerste 

stelling toe.

Maar de stelling Duurzaamheidstechnie-

ken sluiten niet aan op de kennis van de 

gebruiker overtuigt lang niet iedereen. 

Men merkt op dat het kennisniveau over 

bijvoorbeeld toepassing van de installatie-

techniek per onderwijsinstelling verschilt. 

Universiteiten of hoge scholen zijn vaak 

zo groot dat ze ook een eigen vastgoed en 

facilitaire afdeling hebben, die wel degelijk 

kennis van zaken hebben. Bij primair en 

voortgezet onderwijs is het vaak slechts de 

conciërge die dit er ook nog bij doet. 

Ook is er een groep dat meent dat beheer 

en onderhoud in handen moet blijven van 

de markt. De markt is immers deskundig. 

Maar ook hier is weerwoord. Als de ge-

bruiker niet kan definiëren wat hij wil, kan 

de markt ook geen optimale performance 

leveren. 

Die kennis hoeft niet bij de gebruiker te 

liggen. 

Ook de volgende stelling riep tegenstellin-

gen op. De oorspronkelijke stelling luidde: 

‘Duurzaamheid wordt steeds meer een 

afweging tussen wat het moet opleveren 

en wat het mag kosten’. In de groep, maar 

ook in de zaal ontstond discussie. “Op 

korte termijn klopt deze stelling”, aldus de 

voorzitter. “maar op de langere termijn is 

goedkoop vaak duurkoop.” In de praktijk 

zijn de budgetten voor aanschaf en on-

derhoud nog te vaak en te strikt geschei-

den. We zouden meer in de richting van 

‘prestatiecontracten’ moeten gaan, waar 

de gewenste kwaliteit wordt vastgelegd. 

Ook deze stelling wordt aangepast om 

eensgezindheid te verkrijgen: Afweging 

tussen kosten en kwaliteit over duurzaam-

heid moet over de langere termijn worden 

gemaakt. 

De derde stelling waarmee groep C de 

sessie inging, luidde: ‘Duurzaamheid is 

meetbaar te bewijzen met toetsingsme-

thodieken als Breeam en GPR’. Zowel 

tijdens die sessie als tijdens de plenaire 

terugkoppeling zorgde dit thema voor 

een verhitte discussie. Over het alge-

meen vond men de toetsingmethoden te 

“Alles draait om visie.”
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beperkt. Door je slechts op meetbaarheid 

te richten, wordt duurzaamheid slechts 

het afvinken van lijstjes. En zoals al eerder 

werd opgemerkt, kun je fantastisch hoog 

scoren op bepaalde onderdelen en ‘dus’ 

een prima duurzaam gebouw hebben, 

terwijl de akoestiek abominabel is. Daar-

naast is er een verschil tussen hoe een 

gebouw of een installatie is gerealiseerd 

en hoe duurzaam het dus is op papier 

en hoe duurzaam deze in de werkelijk-

heid worden gebruikt.  Meten volgens 

Breeam en GPR is volgens sommigen 

appels met peren vergelijken. Daarbij 

komt nog dat de factor gebruiker en het 

gebruik in de tijd in zijn geheel ontbreken 

(of onvoldoende belangrijk zijn) in deze 

toetsingsmethodieken. De houdbaarheid 

van een gebouw wordt bepaald door de 

kwaliteit van gebruik, niet door de stand 

van de techniek. De wijze van waardering 

bij verschillende methodieken is uiteen-

lopend, waardoor je bij de één een hogere 

score kunt halen dan bij een andere. Er 

werd al discussiërend een nieuwe stel-

ling geformuleerd: Toetsing alleen is een 

onvoldoende middel om duurzaamheid 

te testen.

Aanbevelingen:
•  Duurzaamheid is een dynamisch proces 

•  Groen kost al lang niet veel meer poen.

Groep D: Theorie en praktijk
Stellingen: 

1    In theorie wil de opdrachtgever meer 

dan in de praktijk haalbaar is.

2   Duurzaamheid is een containerbegrip

3   Het is noodzakelijk om van te voren 

gezamenlijk een visie te formuleren om 

eenzelfde ambitie te hebben.

De eerste stelling beschouwden de 

meesten als waar. Dit betekent overigens 

niet dat ze ‘voor weinig veel willen’. “Vaak 

weten opdrachtgevers niet wat ze precies 

willen. Ook hebben ze een lijstje met heel 

veel wensen. Achter die stapeling gaat 

meestal geen visie schuil waardoor het 

wensenlijstje nooit helemaal kan worden 

waargemaakt. En dat leidt uiteraard tot 

frustraties, bij alle partijen”, licht de voor-
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zitter de gevoerde discussie toe.

De zaal is het er gedeeltelijk mee eens. Er 

lijkt een kanteling gaande. Of zoals wordt 

geopperd: “We zitten in transitie”. 

Vijf jaar gelden lag de focus geheel op de 

operationele kant van duurzaamheids-

doelen. Inmiddels begint de opdracht-

gever zich het begrip en de verschil-

lende uitingen ervan eigen te maken. Dat 

wordt ook bevorderd door een tool als 

de Scholenbouwwaaier, die kan helpen 

deze ambities bespreekbaar te maken. De 

derde fase in deze overgang is dat markt-

partijen steeds meer integrale pakketten 

aanbieden. 

Moeilijkheid in dit geheel is het begrip 

duurzaamheid. Ook andere groepen 

constateerden dat onvoldoende definitie 

van het begrip keuzes maken lastig maakt. 

Niet vreemd dus dat de meerderheid de 

stelling Duurzaamheid is een container-

begrip onderschrijft. Zonder definiëring 

van het begrip is het lastig keuzes maken 

en zonder keuzes blijft een visie vaak 

in algemeenheden hangen. Zeker bij 

duurzaamheid draait het om het hebben 

van een visie. En dat is nog wel eens lastig, 

omdat er vaak twee vragende partijen 

zijn: gemeente en schoolbestuur. Er wordt 

gemeend dat als je gemeente en schoolbe-

stuur apart om hun Programma van Eisen 

vraagt er twee totaal verschillende gebou-

wen verschijnen. Er wordt een nieuwe 

stelling ingebracht die 100 % scoort: Het 

is noodzakelijk om van te voren gezamen-

lijk een visie te formuleren om eenzelfde 

ambitie te hebben.

En, zo blijkt steeds vaker uit de praktijk, 

heb je eenmaal een visie dan vormt zich 

vanzelf de wil en lef om partners te zoeken 

die wel integraal willen ontwerpen, uitvoe-

ren, installeren, onderhouden én beheren. 

Bovendien voorkom je frustraties bij het 

gebruik van het gebouw.

Aanbevelingen:
•   Focus op het primaire gebruiksproces 

tot dertig jaar.

•   Accepteer veranderbaarheid in het pro-

ces en de omstandigheden en dus ook in 

het gebouw.

•   Stel gezondheid als waarde boven 

duurzaamheid.




