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Voor u ligt het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’. Dit Programma van Eisen dient als leidraad 
voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het 
realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen hee! een negatief e"ect op de 
gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en 
nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw  
en de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een beperkt energiegebruik 
 essentieel – alleen al vanwege de kosten.

Meer over frisse scholen
Het project Frisse Scholen is onderdeel van het programma Energie 
& Gebouwde omgeving (EGO). Het hee! tot doel scholen te 
stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te 
verbeteren. Op de website www.frissescholen.nl staat nu#ige 
informatie voor iedereen die stree! naar gezonde en energiezuinige 
scholen. De site is bedoeld voor schoolbesturen en -directies en 
voor ambtenaren onderwijshuisvesting van lokale overheden. Ook 
leerkrachten, ouders en technisch adviseurs kunnen hun voordeel 
doen met www.frissescholen.nl. U vindt er actuele en praktische 
informatie rondom het realiseren van Frisse Scholen, zowel op 
technisch, organisatorisch als financieel gebied. Ook staan er 
ervaringen opgetekend van schoolbesturen en gemeenten.  
Bent u op zoek naar relevante publicaties dan kunt u die via  
www.frissescholen.nl bestellen en/of downloaden.

Hoe te gebruiken
Op basis van het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ kunt u 
(eventueel in samenspraak met andere partijen) voor uw school een 
ambitieprofiel wat betre! binnenmilieu en energiezuinigheid 
vaststellen (of bijstellen). Dit ambitieprofiel kunt u vervolgens 
opnemen in het Programma van Eisen voor de bouw of verbouw 
van uw school. Een Programma van Eisen is nodig bij het laten 
opstellen van o"ertes en het verlenen van (bouw)opdrachten. Maar 
ook bij het toezien op de uitvoering daarvan en de toetsing van het 
eindresultaat. Dit PvE Frisse Scholen is geen compleet programma 
van eisen, maar helpt u om de juiste eisen te stellen en te toetsen.

Ambitieniveaus
Dit Programma van Eisen gaat in op vijf concrete thema’s die 
belangrijk zijn voor een Frisse School: energiezuinigheid, luchtkwa-
liteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort. 
Voor ieder thema zijn ambitieniveaus vastgesteld; van basisniveau 
klasse C (acceptabel), naar klasse B (goed) en klasse A (zeer goed). 
Daaraan zijn (prestatie)eisen gekoppeld. Klasse C op deze kaart is 
het basisambitieniveau; gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, 
zoals het bouwbesluit. De eisen zijn zo geformuleerd dat alle eisen 
die bij C staan ook voor B en A gelden, tenzij daar een zwaardere eis 
is opgenomen.

Aan de hand van het “invulblad ambitieprofiel” kunt u het 
ambitieprofiel voor uw school vastleggen.

Niet voor alle aspecten zijn aparte eisen voor Klasse A, B én C. In dat 
geval zijn de vakjes samengevoegd.

Keuze kwaliteitsniveau
Het Programma van Eisen is als een menukaart; als opdrachtgever 
bepaalt u zelf welke eisen u opneemt in het PvE van de school en op 
welk ambitieniveau. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een 
zo gezond, comfortabel en energiezuinig mogelijke school binnen 
het beschikbare budget.

Bij dit PvE vindt u een formulier waarop u per aspect uw ambities 
kunt aankruisen.
U kunt uw ambities vastleggen op het invulblad bij het PvE. Schakel 
voor het maken van deze keuze zo nodig een adviseur in.

Uitgangspunten bij het PvE
De eisen uit het PvE dienen in minimaal 95% van de gebruikstijd te 
worden gehaald. 

Het PvE is van toepassing op standaard groepsruimten (theorie-
lokalen) in scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  
De eisen zijn niet zonder meer toepasbaar op bijvoorbeeld 
vaklokalen (zoals lokalen voor scheikunde/natuurkunde of muziek), 
praktijklokalen, collegezalen, speellokalen, aula’s, kantoren en 
spreekkamers of werkplekken op de gang (zoals onderwijspleinen). 

Zie ook de toelichting bij het PvE Frisse Scholen voor een verdere 
uitleg bij de eisen.

Frisse Scholen Toets
Het opstellen van een goed Programma van Eisen voor de bouw  
of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. Als 
formele opdrachtgever en direct belanghebbende maakt u daarmee 
aan het ontwerpteam duidelijk aan welke eisen hun voorstellen 
dienen te voldoen. Maar het stellen van eisen biedt nog geen 
garantie tot een goed eindresultaat. U zult tijdens het ontwerp-
proces de (tussen)resultaten moeten toetsen. En na de bouw zult u 
moeten controleren of de overeengekomen prestaties inderdaad 
worden geleverd. Agentschap NL hee! hiervoor de Frisse Scholen 
Toets ontwikkeld. De Frisse Scholen Toets is te vinden en te 
downloaden op www.frissescholen.nl



Voorbeeld invulblad ambitiepro!el voor het thema energiezuinigheid

Energie
Energieprestatie X

Isolatie van de gebouwschil X

Energiezuinige ventilatie X

Regeling ventilatie X

Energiezuinige verwarming X

E!ciënte opwekking en distributie van 
warmte

Regeling verwarming

Energiezuinige koeling

Energiezuinige verlichting X

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED Klasse A - ZEER GOED



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Energie
Energieprestatie -

 Toelichting
-

 Toelichting
 Toelichting

-

Isolatie van de 
gebouwschil !

 Toelichting
!

!

 Toelichting
-

!

 Toelichting

Energiezuinige 
ventilatie -

 Toelichting

-

 Toelichting

-

 Toelichting

Regeling 
ventilatie

 Toelichting

-

 Toelichting
 Toelichting

Energiezuinige 
verwarming-
afgi!e

-

 Toelichting

-

-

 Toelichting
-

Energiezuinige 
verwarming-
opwekking en 
distributie

 Toelichting

 Toelichting

Regeling 
verwarming

 Toelichting
-

Energiezuinige 
koeling

-

-
-

-

 Toelichting
-

 Toelichting

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Binnenluchtkwaliteit
Luchtverversing -

 Toelichting

-

-

-

-

 Toelichting

-
-
-

 Toelichting

-

Spuiventilatie

 Toelichting

Kwaliteit van de 
toevoerlucht -

- -

Toelichting

Energiezuinige 
verlichting

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

-

-
-

-
-
-

-

-
-

Individuele 
beïnvloeding -

Ruimtevolume

 Toelichting
-

 Toelichting
-

Emissies en 
 stofverspreiding 
uit bouw- en 
interieur-
materialen

-

 Toelichting

-

 Toelichting

-

Emissies van 
apparatuur

Schoonmaak-
baarheid

-

 Toelichting
-
-

Tabaksrook -

 Toelichting

-

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Thermisch comfort
Operatieve tem-
peratuur winter

-
-

- -

Operatieve tem-
peratuur zomer

-

-

-

 Toelichting
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toile!en

-

-

Legionella -
-

Asbest

-

 Toelichting
-

-
-

-

-
-

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Visueel comfort
Kunstlicht

-

! -

" -

-
- -

-
-

! -
-

Daglicht

Helderheids-
wering -

-

-

-

-

-

Individuele 
beïnvloeding 

-

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B

Individuele 
beïnvloeding

-

Lokaal thermisch 
discomfort

-

-

Toelichting
-

-

-
-

-

Toelichting

Toelichting

 



 Voor alle eisen geldt dat hieraan in minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Akoestisch comfort
Geluidwering 
van de gevel

A

 Toelichting
A

-

 Toelichting

-

Installatiegeluid 
I;A

 Toelichting
I;A

Ruimteakoestiek -

 Toelichting

-

-

-

- -

Luchtgeluid-
isolatie

 Toelichting

Contactgeluid-
isolatie

-

 Toelichting

Thema Klasse C - ACCEPTABEL Klasse B - GOED
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - ZEER GOED
Extra t.o.v. klasse B
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert 
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal. Agentschap NL is het aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie 
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te 
werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. 
Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma 
‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit. Wij bieden professionele 
marktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing, 
duurzame energie en CO!-reductie van de gebouwde omgeving.


