Wat levert BREEAM-NL Junior op?

In één ochtendvullend programma krijgen leerlingen inzicht in het
begrip duurzaamheid, onderzoeken ze hun eigen school en geven
advies aan de directeur. Daarnaast krijgt de school met de Quickscan
relatief eenvoudig inzicht in de duurzame aspecten op het gebied van
beleid, gebouw, onderhoud en de op handen zijnde zorgplicht.
Het doel is om te komen tot een gezamenlijke actielijst waardoor
het educatieve programma wordt gekoppeld aan de organisatie van
de school. Leerlingen werken hiermee samen met de school aan de
verduurzaming van hun eigen leeromgeving. Dit alles onder begeleiding
van een gastdocent van de DGBC.

Wat is de investering?

Dankzij sponsoring uit het bedrijfsleven en/of overheid kost het u als
school niets, wel dient er een klas ter beschikking gesteld te worden en
inspanningen ter verduurzaming van uw schoolgebouw.
De DGBC zoekt een sponsor voor uw school, uiteraard kan de school
dit ook zelf regelen met een leverancier of gemeente.

Meer informatie
Wilt u meer weten over
BREEAM-NL Junior?
Neem dan contact op met
Marieke Olsthoorn, Hoofd
Communicatie en PR Dutch
Green Building Council.
Telefoon: +31 (0)10 3032777
E-mail: m.olsthoorn@dgbc.nl
Web: www.dgbc.nl/junior
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De BREEAM-NL Junior gastles:

Voor duurzame
leerlingen én
een duurzaam
schoolgebouw!

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit
de maatschappij. Om ook kinderen vertrouwd
te maken met dit thema heeft de Dutch Green
Building Council (DGBC) een gratis lespakket voor
basisscholen gelanceerd: BREEAM-NL Junior. Met
BREEAM-NL Junior onderzoeken scholieren uit de
groepen 7 of 8 hoe duurzaam hun eigen basisschool
is. Verbeteringen presenteren ze aan de klas, de
leraren en aan de directeur. Dankzij sponsoring uit
het bedrijfsleven kan DGBC u een geïntegreerde
lesochtend inclusief gastdocent aanbieden.

Over Dutch Green Building Council
Stichting
(DGBC)
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Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen
in de transitie naar een circulaire economie
waarin het prettig en gezond wonen, werken
en leven is. We stimuleren kennisontwikkeling,
zorgen voor verbinding tussen participanten,
verzorgen opleidingen en organiseren en
faciliteren bijeenkomsten en evenementen
over

actuele

duurzaamheidsthema’s.

Ook

beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL
duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en
internationaal hét keurmerk om de duurzame
prestaties van gebouwen, sloopprojecten en
gebieden te beoordelen. Zie www.dgbc.nl

Lesochtend

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

1.

Een interactieve en ‘tastbare’
les over duurzaamheid

2.

Duurzaamheidsbeoordeling
door de leerlingen

De gastdocent geeft een interactieve presentatie
over duurzaamheid (People, Planet, Profit) en een
aantal bijbehorende onderwerpen zoals energie en
materialen. Ook geeft de docent voorbeelden van
duurzame producten en welke keuzes kinderen
zelf kunnen maken.

De leerlingen onderzoeken de school aan de
hand van de tien onderwerpen van BREEAM-NL
Junior; afval, communicatie, energie, gebouw en
omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid,
voedsel en water. Ze presenteren hun bevindingen
aan de klas en aan de directeur van de school.
De onderdelen en vragen van BREEAM-NL Junior
komen overeen met de nulmeting van Eco-schools.

3.

Quickscan duurzame school

De Quickscan bestaat uit meerkeuze- en open vragen over de
duurzame aspecten van het schoolgebouw, beleid, onderhoud en het
gebruik die wordt ingevuld door de school. Onderwerpen die aan bod
komen zijn; duurzaam beleid, energie, afval, gebruikershandleiding,
materialen, brandveiligheid, CO2 en ventilatie, licht en verlichting,
water, groen, bodem, onderhoud van verwarming, ventilatie en/
of koeling, schoonmaak, inkoop van producten en besparende
gedragsmaatregelen.
Sinds 1 januari 2015 is naast het budget voor onderhoud en
verbouwingen ook de zorgplicht voor het gebouw overgedragen van
de gemeente naar de school. De Quickscan helpt om inzicht te krijgen
in de relevante onderwerpen.
De gastdocent helpt bij het invullen van de Quickscan en zo wordt
relatief eenvoudig inzicht verkregen in de stand van zaken en kunnen
prioriteiten worden gesteld voor eventuele aanpassingen.
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