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VOORWOORD 

2

Eind 2022 zal Energy Challenges haar 10-jarig jubileum vieren. De Energy 
Challenges zijn ontstaan in Groningen en door verschillende organisaties in 
verschillende regio’s georganiseerd.  

Vanaf september 2019 is echter de Stichting Energy Challenges opgericht, gevestigd 
in Cuijk. De in dit verslag beschreven activiteiten hebben dan ook alleen betrekking 
vanaf september 2019 tot en met juni 2022. Het einde van het boekjaar. Vanaf volgend 
jaar augustus zal er jaarlijks een verslag verschijnen. 

De afgelopen drie jaren waren roerige tijden voor Stichting Energy Challenges. Vlak na 
de jaarlijkse en toen nog grootschalige regionale kick-offs in 2020, kwamen in 2021 de 
eerste berichten binnen over de COVID-19 besmettingen in Nederland. Scholen 
hebben lang te maken gehad met verschillende maatregelen zoals de verplichting om 
te sluiten en thuis te blijven waardoor een snelle omslag naar digitaal thuisonderwijs 
noodzakelijk was. Ook waren externe partijen zoals Energy Challenges enige tijd niet 
welkom op scholen. Al deze omstandigheden hebben zijn duidelijke weerslag gehad 
op de bedrijfsvoering van Energy Challenges. Energy Challenges heeft zich echter 
snel kunnen aanpassen en heeft zich vol ingezet op een verbreding van de 
campagnes. We hebben een heel nieuw digitaal aanbod ontwikkeld en we hebben 
flexibel meebewogen met de scholen in wat er wel mogelijk was tijdens de COVID-19 
periode. 

Als directeur-bestuurder van deze nieuwe stichting kijk ik vol trots terug op deze 
beginperiode van onze stichting. We hebben inmiddels een mooi team met 6 
doortastende medewerkers op de loonlijst die vanuit Cuijk werken en veel 
enthousiaste en flexibele krachten dwars door Nederland. We hebben afgelopen jaren 
de vele uitdagingen die we voor onze kiezen hebben gekregen goed het hoofd 
kunnen bieden, dat hebben we in ieder geval bewezen.  

Ingrid Kloosterman 
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DE CAMPAGNES 

Schooljaar 2019-2020. In september 2019 zijn we gestart met de werving van    
scholen die dat school jaar zouden deelnemen aan de energie 
besparingcampagnes. Alle deelnemende scholen werden daarna aangesloten, 

op de Energiemanager Online (EMO). Op EMO kunnen leerlingen en docenten hun 
energieverbruik van dag-tot-dag bekijken.  

Als er op een school bijvoorbeeld een actie 'warme truiendag' wordt georganiseerd, is 
de volgende dag het effect gelijk af te lezen op de EMO, dus wat de 'warme truiendag' 
de school aan energie bespaard heeft. Grappig feitje is dat veel leerlingen dan de 
besparing doorrekenen naar 12 maanden per jaar en 5 dagen in de week, terwijl 
natuurlijk de verwarming maar gedurende een aantal maanden per jaar aanstaat.  

Figuur 1: De grafiek laat zien dat er snel veel winst valt te behalen. Vooral op basisscholen zien we dat het 
gasverbruik omlaag kan, door simpelweg ervoor te zorgen dat de kachel tijdens de vakanties niet aan 
staat. 
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Alle campagnes worden in de basis op deze manier vorm gegeven. Centraal staat in 
onze campagnes: kinderen het zelf laten ontdekken, het zelf laten onderzoeken en 
daardoor inzicht krijgen in ‘hoe iets werkt’ is de basis. Hierdoor ontdekken de kinderen 
hun talenten, ontwikkelen ze deze verder en leren ze tegelijkertijd over duurzaamheid, 
energie en techniek. Inzicht en bewustwording zorgen voor blijvende aanpassingen in 
het gedrag, vaak niet alleen op school, maar ook in hun sociale netwerken. Door ons 
monitoringssysteem kunnen we ook precies zien wat de impact van de campagnes is 
op de energieconsumptie. Op onze website is dit inmiddels te zien wat de scholen 
bespaard hebben. Dat is aanzienlijk, gemiddeld zo’n 15% op de rekening. Het blijkt 
voor leerlingen nog een extra motivatie om met hun school nog wat meer te besparen 
dan dat andere scholen doen, ze zien het als een ware competitie. 

Bij alle nieuwe deelnemende scholen hebben we ook een Energiescan laten maken 
door een deskundig ingenieursbureau. Een scan die voldoet aan de wettelijke eisen 
van de milieuwetgeving en in Jip-en-Janneketaal is geschreven en door de ingenieur 
wordt gepresenteerd aan de leerlingen. Leerlingen leren wat er in hun schoolgebouw 
technisch nog verbeterd kan worden, welke extra maatregelen genomen kunnen 
worden om energie te besparen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of 
bewegingssensoren in de toiletruimtes zodat in deze ruimtes niet de hele dag de 
lampen aan staan. Van al deze  

Foto's: Leerlingen gaan tijdens de energiespeurtocht met de warmtecamera op zoek naar energielekken 
in het schoolgebouw. Hier zie je duidelijk dat glas meer warmte ‘doorlaat’ dan het kozijn.  

maatregelen staat in het rapport aangegeven hoeveel de investering bedraagt en in 
hoeveel jaar deze wordt terug verdiend.  
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Zo leren de leerlingen dat het misschien helemaal niet zo verstandig is om in 
zonnepanelen te investeren, omdat het rendement van dezelfde investering in het  
verbeteren van de isolatie van het schoolgebouw zelf vele malen hoger is. Wij vinden 
het van belang dat leerlingen, maar ook de docenten die de leerlingen moeten 
onderwijzen zich realiseren dat deze afweging een hele belangrijke is. In onze 
maatschappij wordt vaak gekozen voor maatregelen die op zichzelf prima zijn maar 
mogelijk niet de meest verstandige zijn wat betreft het rendement. 

Naast deze technische voorbereidingen hebben we in elke regio verschillende 
docentenbijeenkomsten georganiseerd. Onze onderwijsspecialisten hebben samen 
met medewerkers van Marant (een onderwijsadviesbureau) de docenten geïnformeerd 
over hoe onze campagnes werken, wat we van de docenten verwachten en wat onze 
rol gedurende de campagneperiode zou zijn. 

In 2019 konden we nog starten met de normale reguliere Kick-offs. We hebben vier 
grootschalige evenementen kunnen organiseren. Uiteraard in Groningen voor de regio 
Noord, in Alkmaar voor de regio West, in Losser voor de regio Oost en voor het eerst in 
’s-Hertogenbosch, op het provinciehuis voor de regio Zuid waar in 2019 de eerste 
campagnes van start zijn gegaan. Ruim 1200 basisschool leerlingen waren aanwezig 
bij deze kick-offs. Door een leuke professionele presentator Raynaud Ritsma werden de 
kinderen geënthousiasmeerd om met hun klassen aan de slag te gaan en zelf eigen 
campagnes te gaan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen op hun eigen 
scholen.  

Op de Kick-off dagen zijn de leerlingen van de deelnemende scholen met bussen naar 
de locatie vervoerd, waar samen met leerlingen van andere scholen in de regio de 
campagne afgetrapt werd met inspirerende en leerzame workshops. Workshops die 
ter inspiratie dienden voor de campagnes die leerlingen vervolgens zelf in groepjes 
verder gingen uitwerken en opzetten. De workshops die gegeven werden, waren hoe 
je op een alternatieve manier energie kunt opwekken, maar ook hoe schrijf je een 
goed persbericht, het knutselen van Energievreters (soort mascotte popje, zie foto iets 
verderop in de tekst) die op school gebruikt worden als reminder en natuurlijk hoe 
organiseer je in het algemeen een goede campagne. Alle leerlingen hebben uit een 
ruim aanbod zelf 3 workshops mogen kiezen die hen het meest aansprak. 
Organisatorisch was dat een hele klus, maar het is goed gegaan.  
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Tijdens de Kick-offs hebben de leerlingen ook kennisgemaakt met onze Razende 
Reporters die ze later weer opnieuw zouden ontmoeten om hen te begeleiden tijdens 
de duur van de campagne op hun eigen school. Wethouders, ambtenaren, sponsoren 
en zelfs de gedeputeerden van respectievelijk Groningen, Nienke Homan en van 
Noord-Brabant, Christophe van der Maat waren bij de grote regionale Kick-offs 
aanwezig.   

Heel ludiek in Groningen hebben de leerlingen voorafgaand aan de Kick-off een rap 
voorbereid. Samen met de artiesten van de rap-formatie Oost Wanted, heeft elke klas 
hun eigen couplet bedacht van de Energy Challenges “Stap vooruit” rap. Ze hebben 
gebatteld samen met Belgische leerlingen van een aantal scholen uit de regio 
Antwerpen via een digitale videoverbinding. Om de beurt rapten de leerlingen van de 
verschillende scholen een couplet en met zijn allen het refrein. In België hadden deze 
scholen op hetzelfde moment hun Kick-off van de Energy Challenges (2IMPREZS.) 

De Energy Challenges rap is te beluisteren via Spotify. Zowel instrumentaal als met 
zang. Zoek op Energy Challenges, dan zie je desbetreffende eigen gemaakte rap “Stap 
vooruit”.  

Foto: De rappers van Oost Wanted aan de slag met een klein groepje leerlingen om ze de fijne kneepjes 
van het rappen te leren. Natuurlijk gaat het over energie besparen.  
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Bijzonder voor de leerlingen uit de regio Zuid was dat de Kick-off in het Provinciehuis 
van Noord-Brabant plaats vond. Voor de meeste leerlingen de eerste keer dat ze 
kennis maakten met de provincie. Christof van der Maat, destijds was hij nog 
gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant nu de huidige staatssecretaris van 
Defensie, heeft een Toekomststoel in ontvangst genomen. Een initiatief van Hans 
Terlouw die stelt dat in elke bestuurs- of directiekamer in Nederland een ‘Lege Stoel' 
moet staan die de toekomstige generaties verbeeldt, zodat beslissers zich bij elk 
besluit wat ze nemen zich realiseren wat voor impact het heeft op die toekomstige 
generaties.  

Op elke school zijn er door een groepje leerlingen één of meerdere stoelen met verf 
sierlijk en met zorg gepimd en zijn deze aangeboden aan het gemeentebestuur, de 
gedeputeerde en/of het schoolbestuur. 

Tijdens de Kick-off in Groningen was de beschermvrouw van Stichting Energy 
Challenges aanwezig, de gedeputeerde van de provincie Groningen Nienke Homan. 
Inmiddels is Nienke geen gedeputeerde meer en is ze ondertussen opgevolgd door 
Melissa van Hoorn. Zij is de nieuwe beschermvrouw van onze stichting geworden. 
Daar zijn we erg trots op! 

Na de Kick-off dagen zijn alle leerlingen op hun eigen scholen en in hun eigen klassen 
aan de slag gegaan met de uitvoering van de campagnes. Als leidraad voor de 
leerlingen, dus om hen te helpen bij het bedenken van de eigen campagne ideeën op 
hun school konden de leerlingen gebruik maken van de door Energy Challenge 
ontworpen Posters met de 8 stappen die ze moeten uitvoeren om tot een goede 
campagne idee te komen.  

Alle stappen worden ingeleid met een korte Instructiefilmpje zodat de leerlingen 
goed begrijpen wat er van ze verwacht wordt. De kinderen beginnen met het 
bedenken van een eigen teamnaam en het maken van een teamlogo. Daarnaast maken 
ze een kort Instructiefilmpje van hun plannen. De leerlingen uploaden vervolgens hun 
teammaterialen op onze website. Uiteraard controleren onze Razende Reporters eerst 
de aangeleverde filmmateriaal op inhoud voor deze op onze website worden 
geplaatst. Vervolgens kiezen de teams een thema, doen onderzoek om uiteindelijk een 
concreet besparingsidee daadwerkelijk als campagne uit te werken en uit te voeren.  
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Foto: Tijdens de kick-off op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch wordt door leerlingen van Basisschool 
de Peppels uit Boxmeer een “Toekomststoel” aangeboden aan de (toen nog) Gedeputeerde van Brabant 
Christophe van der Maat. 

De website van Energy Challenges heeft sinds 2021 een afgeschermde omgeving waar 
de leerlingen op kunnen inloggen. Binnen deze omgeving vinden leerlingen alle 
materialen en de instructiefilmpjes, ook kunnen leerlingen chatten met één van onze  

Razende Reporters die hun school begeleidt. Na de eerste COVID-19 periode hebben 
we deze functionaliteit laten bouwen, zodat leerlingen ook wanneer desbetreffende 
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Razende Reporter niet aanwezig is op school wel makkelijk hun vragen kunnen blijven 
stellen. 

Tijdens de schoolbezoeken van onze Razende Reporters, dat zijn er 3 per school, 
delen ze de gouden sterren uit voor op de posters zodat leerlingen de voortgang 
kunnen zien. Ze helpen de leerlingen op weg als dat nodig is en enthousiasmeren de 
leerlingen om de campagnes op te zetten en uit te voeren. Dit schooljaar waren jonge 
en enthousiaste medewerkers onze Razende Reporters. 

Gedurende de campagneperiode blijven ook onze eigen Onderwijsadviseurs in 
contact met de docenten die graag begeleiding willen hebben. Veel docenten zijn 
echter al bekend met onze methodiek en hebben hier geen behoefte aan. Wij leveren 
ondersteuning als dat gewenst is. 

De eerste bezoeken van onze Razende Reporters aan de scholen eind 2019 begin 2020 
waren nauwelijks achter de rug, de eerste gouden sterren waren geplakt op de 
daarvoor bestemde posters door onze Razende Reporters en toen brak helaas ook in 
Nederland de COVID-19 pandemie uit. Scholen moesten ineens sluiten en 
overschakelen op onderwijs op afstand. 

Voor Stichting Energy Challenges betekende dat we accuut onze reguliere fysieke 
campagnes niet meer konden voortzetten. We hebben toen ingezet op een digitale 
variant van de campagne. Iedere maandagochtend om 11:00 uur ontvingen docenten 
een nieuwsbrief. Deze konden zij weer doorsturen naar hun leerlingen.  

Een nieuwsbrief, elke week met een ander thema, met wat leuke feitjes, interessante 
websites en een opdracht in de vorm van een filmpje. We hebben heel veel 
inzendingen gekregen op de opdrachten. Foto’s en filmpjes van Robbie’s (zie foto's)  
die geknutseld zijn van afvalmaterialen, tot het antwoorden op de quizvragen over 
groenten die zijn gefilmd in de moestuin van buurman Henk.  

De filmpjes zijn door onszelf opgenomen en gemonteerd, in het begin nog een beetje 
op zijn houtje-touwtjes; inmiddels zijn onze vaardigheden op dit terrein ook sterk 
verbeterd. In de filmpjes werden de opdrachten door onze Razende Reporters 
gegeven. Dit zorgde vaak voor herkenning bij de leerlingen, immers de kinderen 
hadden ze al meerdere keren gezien of ontmoet.  
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Foto's: 
Ingezonden "Robbie's" door leerlingen zelf geknutseld tijdens de eerste COVID-19 lock-down. 

Daarnaast vonden we het ook belangrijk om te zorgen voor een goede vervanging van 
één van de hoofdonderdelen van onze campagne: de Energiescan en de presentatie  
daarvan door een ingenieur. Om deze reden hebben we een 3-delige 
Energiespeurtocht met allerlei opdrachten gecreëerd. Middels deze opdrachten 
konden leerlingen een aantal aspecten uit de Energiescan zelfstandig ontdekken. Alle 
materialen zijn met de deelnemende scholen gedeeld middels onze nieuwsbrief. 

Een communicatiemedewerker van de gemeente Alkmaar vroeg of ze onze wekelijkse 
nieuwsbrief ook aan al haar collega-ambtenaren door mocht sturen, omdat ze dacht 
dat dat wel leuk zou zijn voor de thuiswerkende collega’s met kinderen. Ook van deze 
kinderen hebben we veel inzendingen binnen gekregen. 

In dezelfde periode hebben we workshops ontwikkeld, daar zijn boxen voor 
samengesteld waarin alle materialen en instructies zaten zodat docenten samen met 
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leerlingen aan de slag konden toen de scholen weer open gingen. Externen waren in 
deze periode niet welkom. Op deze manier hebben we echter toch de campagnes af 
kunnen maken, zij het op een wat andere manier dan oorspronkelijk door ons bedacht 
en gepland. 

Medio mei 2020 waren de scholen weer toegankelijk voor onze medewerkers. De 
Razende Reporters hebben alle deelnemende scholen bezocht ter afsluiting. We 
konden geen grootschalige Finales organiseren vanwege de COVID-19 maatregelen. 
Alle leerlingen hebben daarom een eigen Correctbook gekregen; een schrift van 
steenpapier wat elke keer weer opnieuw gebruikt kan worden. Ook hebben alle 
leerlingen een certificaat van deelname ontvangen. 

Op een aantal scholen zijn wethouders aanwezig geweest om de leerlingen toe te 
spreken en te complementeren met de gevoerde campagnes.  

Schooljaar 2020-2021. In september zijn we gestart met de werving van scholen, 
we dachten omstreeks die periode dat de pandemie achter ons zou liggen. Niets 
bleek helaas minder waar.  

Scholen kampten veelal met leerachterstanden, jaarplanningen waren nog niet klaar  
en docenten waren huiveriger om aanvullende activiteiten in te plannen. Voor Energy 
Challenges betekende deze periode veel onzekerheid. Hoeveel scholen zouden gaan 
deelnemen en wanneer kunnen we starten? Voorheen waren de kick-offs in alle regio’s 
in dezelfde week en sloten alle campagnes medio mei af.  

Dat hebben we losgelaten. Door COVID-19 was het gewoon niet mogelijk om grote 
bijeenkomsten te organiseren. Door de start van de campagne op een school te 
organiseren met een Energiespeurtocht die als input voor de Energiescan van de 
school gebruikt wordt, is er een leuke nieuwe invulling gegeven.   

Een basisinvulling die er nu voor zorgt dat we op elk gewenst moment kunnen starten 
met de campagne op de desbetreffende school. Scholen gaven soms pas 2 weken van 
te voren aan wanneer ze deel gingen nemen aan de Energy Challenges. Het team 
stond op dat soort momenten voor de uitdaging om toch alle voorbereidingen tijdig af 
te ronden. Onze medewerkers zijn er in alle gevallen met veel creativiteit en 
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organisatievermogen in geslaagd om te leveren. In enkele gevallen ging het niet 
geheel vlekkeloos, maar de scholen hebben hiervoor alle begrip getoond.  

In september 2020 hebben we een Energy Challenges-week georganiseerd op het 
Mondriaan college, een middelbare school in Oss. Alle 1ste en 2de jaars leerlingen 
hebben hieraan deelgenomen. De hele week werd campagne gevoerd en waren er 
veel verschillende Workshops waren de leerlingen uit konden kiezen. Het was een 
intensieve week die door de leerlingen als erg leuk werd ervaren. Echter een blijvende 
gedragsverandering bij de leerlingen is hier niet gerealiseerd. Om gedrag aan te 
passen is een langere periode nodig om ervoor te zorgen dat oude ingesleten 
gewoontes vervangen worden door nieuwe. 

Alle campagnes zijn ingevuld op een manier die op dat moment in verband met de 
pandemie mogelijk was. In nauw overleg met docenten en directie is voor elke school 
een schema gemaakt met een mix van workshops, onze ‘reguliere campagne’ en zelfs 
bezoeken van de Razende Reporter via Teams en het Digibord in de klas. 

In schooljaar 2020-2021 hebben we het Energy Challenges Home Edition programma 
verfijnd. De digitale materialen die we het voorgaande schooljaar met de nodige haast 
door de COVID-19 maatregelingen hadden ontwikkeld, hebben we dit jaar verder 
uitgewerkt tot een gestructureerde online campagne. De scholen waren 
noodgedwongen een lange periode gesloten. Thuisonderwijs was toen de standaard. 
We hebben daarom in januari en februari 2021 een 6-delige digitale Energy Challenges 
Home Edition campagne gevoerd. We postten wekelijks een filmpje met een opdracht. 
Deze konden leerlingen zelf thuis bekijken en uitvoeren. 

Ook de Workshopboxen voor scholen hebben we dit jaar verder door ontwikkeld. We 
hebben inmiddels een lijst met meer dan 30 workshops gecreëerd waar de leerlingen 
uit kunnen kiezen. De workshops staan bijna allemaal op onze website met een korte 
omschrijving. Verantwoorde workshops zoals bijvoorbeeld je eigen lippenbalsem 
maken zonder plastic, een lampje laten branden met stroom opgewekt uit een 
aardappel of citroen, maar ook de Energievreters (mascotte poppetjes) knutselen 
waren erg populair. We hebben veel van deze boxen afgeleverd op de scholen. ’s 
Ochtend werden deze dan voor de deur van de school gezet en aan het einde van de 
schooldag weer opgehaald.  
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Foto: Een leerling aan de slag met het maken van een Energievreter (=mascotte popje) bedacht door 
Energy Challenges). 

Schooljaar 2021-2022. We begonnen aan het schooljaar 2021-2022 met 
voorzichtig optimisme. De vaccinatiecampagne van de overheid verliep 
voortvarend en de scholen waren weer open. Scholen hadden alleen nog steeds 

te maken met veel uitval door COVID-19 besmettingen. Ook leken leerlingen meer 
problemen te hebben met concentratie tijdens lessen. We merkten gelukkig ook dat 
scholen deels de behoefte hadden om weer helemaal terug te gaan naar het gewone 
normaal,  inclusief externe projecten zoals Energy Challenges. 

Ook dit jaar hebben we flexibel mee bewogen met de planning van scholen. Scholen 
mochten zelf aangeven in welke periode ze deelnamen aan de Energy Challenges. In 
de praktijk betekende dit dat een aantal scholen deelnamen tijdens de reguliere 
periode van februari tot en met juni. Andere scholen deden van een schoolvakantie tot 
aan de eerstvolgende schoolvakantie mee. 

In november 2021 hebben we voor het eerst weer grotere hybride Kick-offs gehouden 
bij twee middelbare scholen. In totaal namen ongeveer 15 klassen deel aan de Energy 
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Challenges bij deze middelbare scholen. Een aantal leerlingen mocht in de aula live 
naar de openingspresentatie kijken, de rest keek in een klaslokaal mee via een 
livestream.  

De kerstvakantie in 2021 begon onverwacht een week eerder wegens sluiting door de 
oplopende COVID-19 besmettingen. Dit heeft invloed gehad op de campagnes van de 
scholen die toen mee deden. Één middelbare school besloot om die reden de Energy 
Challenges stop te zetten.  

De rest van het schooljaar vonden er geen onderbrekingen door COVID-19 meer 
plaats. De campagne liepen in deze periode dan ook naar wens. 

Hoewel er geen enkele COVID-19 maatregelen golden in mei, juni en juli 2021 hebben 
we alsnog besloten om geen grote Finale per regio te organiseren. Uitzondering 
hierop vormt de regio Twente, hier is wel een grote Finale voor de scholen in 
Oldenzaal en Losser georganiseerd. De scholen in andere regio’s sloten de Energy 
Challenges individueel af op hun eigen school. De Finales op de scholen zelf vonden 
plaats middels presentaties, een eindtentoonstelling of een markt voor de andere 
leerlingen van de school en hun ouders. De scholen kregen bij de Finale een cadeau 
voor de school. 

Vanaf 2019 hebben er 63 verschillende scholen in Nederland deelgenomen aan de 
Energy Challenges. Veel scholen doen jaarlijks mee; in totaal hebben ruim 30.000   
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kennisgemaakt met Energy 
Challenges. 

ZOMERKAMP 

Verder hebben we onze energie gestoken in een Energy Challenges-zomerkamp. 
Hier hebben we veel landelijke publiciteit voor gekregen, onder andere bij het 
Jeugdjournaal en de radio. Helaas heeft alle publiciteit er niet voor gezorgd dat 

er voldoende aanmeldingen kwamen. Pas vlak voor de zomervakantie werd duidelijk 
dat in de vakantie alle extra  COVID-19 maatregelen van de baan waren. We hebben 
uiteindelijk besloten om het zomerkamp in 2021 niet door te laten gaan. Het is onze 
ambitie om in de zomer van 2023 dit wel weer te organiseren.  
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Figuur 2: Affiche van het Zomerkamp, georganiseerd door Energy Challenges 

CO2-METERS 

Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed geconcentreerd te kunnen leren 
en leraren moeten veilig voor de klas kunnen staan, zeker gedurende de 
COVID-19 periode, aldus de Nederlandse overheid in hun actieplan om tot snelle 

verbetering van ventilatie op scholen te komen. Dit houdt onder andere in dat ieder 
klaslokaal een CO2-meter krijgt, zodat men de luchtkwaliteit in de klas kan loggen.  

Alleen de meeste CO2-meters op de markt zijn erg onhandig in het gebruik. Ze 
moeten elke week handmatig uitgelezen worden; in de praktijk een tijdrovende klus en 
daarmee volledig onpraktisch in gebruik. Welke school gaat dit daadwerkelijk doen? 
Daarom heeft Energy Challenges daar iets op bedacht. We hebben inmiddels CO2-
meters die worden aangesloten op EMO. Via EMO kunnen scholen de metingen van 
luchtvochtigheid, temperatuur en CO2 gemakkelijk inzien. Het Digitale Dashbord met 
realtime informatie over de waardes in de klas kan zelfs op het Digibord in beeld 
komen, zodat wanneer de waardes oplopen tot een-niet-gezonde situatie er ook direct 
kan worden ingegrepen door goed te ventileren.  

Door slimme algoritmes met de meetgegevens te combineren zien we het gelijk als er 
niet goed (raam open, kachel aan) geventileerd wordt of als er niet geventileerd wordt  
in de klaslokalen terwijl het wel nodig is. Door de zogenaamde alerts kan door de 
schoolleiding vlot ingegrepen worden en de docenten geholpen worden om te leren 
slim te ventileren.  
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Foto: Opnames voor de instructiefilm slim ventileren op de Lorensschool in Hilversum, op het Digibord 
duidelijk zichtbaar de waarden gemeten met de CO2-meter. Als de waarden oplopen worden de cirkels 
oranje en rood, zodat er gelijk actie ondernomen kan worden.  

We leren leerlingen en docenten slim ventileren door digitale workshops aan te bieden 
op de 3 basisschool niveaus: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze worden 
via onze website aan de scholen aangeboden die hun scholen met de CO2-meters van 
Stichting Energy Challenges hebben uitgerust.  

Inmiddels hebben we al 72 scholen kunnen voorzien van 643 CO2-meters. 

2IMPREZS  

In 2017 is door de North Sea Region (Interreg) het Internationale project 2IMPREZS 
gehonoreerd met een subsidie. Naar analogie van de Nederlandse Energy Challenges 
zijn er ook Energy Challenges gestart in Duitsland, Denemarken, het Verenigd 

Koninkrijk en België. Inmiddels hebben er meer dan 140 scholen internationaal aan de 
Energy Challenges mee gedaan.  
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In september 2021 heeft Energy Challenges alle internationale partners ontvangen in 
Oosterblokken voor een Transnationale Partner Meeting van 5 dagen. Deze was half 
hybride, omdat inwoners van het Verenigd Koninkrijk nog niet mocht reizen in verband 
met de COVID-19 pandemie.  

Mei 2022 was de Transnationale Partner Meeting in Berlijn; ook daar is Energy 
Challenges geweest. 

De website die we voor 2IMPREZS hebben www.energychallenges.eu gemaakt, laat 
alle behaalde resultaten van alle deelnemende scholen zien. Door middel van een 
Google maps-kaart kun je naar een deelnemende regio en vervolgens de individuele 
school aanklikken.  

 

Screenshots, van de website 
waar de eerste scholen al te 
zien zijn met de besparingen (in 
de COVID-19 periode zie je dat 
er op elektra bespaard wordt, 
maar door het minder slim 
ventileren op sommige scholen 
e e n t o e n a m e v a n h e t 
gasverbruik met wel 49% op 
één school!). 

Energy Challenges heeft de afsluiting van het project in mei 2021 georganiseerd voor 
alle scholen 144 scholen in de 5 landen. We hebben daarvoor een studio in Berlijn 
gehuurd en onze Duitse partner heeft de presentatie van de livestream gepresenteerd.   
Door COVID-19 kon er geen fysieke bijeenkomst worden georganiseerd. Leerlingen 
hebben massaal gekeken en meegedaan met alle online en offline activiteiten. 

Frans Timmermans heeft alle leerlingen toegesproken door middel van een filmpje dat 
hij opgenomen heeft om ze te complimenteren voor hun inspanningen om energie te 
besparen en de campagnes van de Energy Challenges. 

2IMPREZS zou eind 2021 afgelopen zijn, echter het project is met 1,5 jaar verlengd en 
loopt nu tot aan de zomer van 2023 door. De gelden die voor alle NSR-projecten ter 
beschikking zijn gesteld voor deze projectperiode waren niet allemaal volledig 
besteed. Veel projecten hadden het budget niet helemaal besteed vanwege de 
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pandemie. The NSR Committee heeft om die reden een prijsvraag uitgeschreven. Je 
mocht opnieuw projectvoorstellen indienen om voor een extra periode van 1,5 jaar je 
eigen projectinitiatief te verlengen en te intensiveren. Energy Challenges heeft 
hiervoor mede geïnspireerd door de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het 
onderwijs een voorstel ingediend om Energy Challenges 4.0 op te zetten. Ons voorstel 
werd met succes door The NSR Committee gehonoreerd; ook hier waren wij enorm blij 
mee! 

In Energy Challenges 4.0 wordt de huidige campagne aangevuld met 4.0 digitale 
technieken. Op deze wijze worden leerlingen niet alleen bewust van hun eigen  
energieconsumptie waardoor zij zelf gaan besparen op hun energieverbruik, maar 
maken zij tijdens de campagne ook kennis maken met de 4.0 technieken die een 
steeds grotere rol gaan spelen in onze maatschappij.  

We hebben hiervoor speciaal een VR-game 
ontwikkeld: de ecologische basisschool “De 
Verwondering” in Almere vormde hiervoor het 
decor en is helemaal in 3D gefilmd. Het 
ecologische gedachtegoed is verwerkt in het 
schoolgebouw van De Verwondering. Het 
schoolgebouw is met de meest duurzame 
mater ia len en techn ieken gebouwd. 
Leerlingen kunnen nu met de VR-bril digitaal 
door deze school lopen en ondertussen leuke 
en leerzame filmpjes bekijken. Ze leren over 
energiebesparing en over alle nieuwe 
technieken die in de school aanwezig zijn 
zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. Deze VR-
game was in april 2022 gereed en wordt nu op 
scholen ingezet. Zowel in Nederland als in de 
andere (deelnemende) landen. 

Daarnaast zijn we een nieuwe Serious Game aan het ontwikkelen die op tablets, 
mobiele telefoons maar ook op de PC gespeeld kan worden. Spelers moeten in de 
digitale school op zoek naar energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen. 
Vervolgens kunnen spelers tussen verschillende maatregelen kiezen en kunnen ze 
punten winnen gebaseerd op hoe slim deze maatregelen door hen zelf gekozen zijn. 
De doelstellling is dat deze Serious Game ultimo 1 september 2022 gereed is en dat 
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deze wordt ingezet tijdens de campagnes van  alle deelnemende landen. De Serious 
Game is binnenkort te vinden in de Apple-, de Google- en Androidstore. 

In mei 2022 is er een delegatie van Energy Challenges naar het drie dagen durende 
North Sea Region congres geweest in Brugge. Tijdens dit Congres werd bekend 
gemaakt dat 2IMPREZS de prijswinnaar is geworden als het meest innovatieve project 
dat ingediend was voor de verlening van het oorspronkelijke project. Daar zijn we met 
zijn allen echt ontzettend trots op!  

Foto: in het Operagebouw in Brugge met een flits van het filmpje van Frans Timmermans waarin bekend 
werd gemaakt dat 2IMPREZS de prijswinnaar was als meest innovatieve project in categorie 3 The EU 
factor. 

CIEP 

In februari 2022 heeft Erasmus+ een subsidie ter beschikking gesteld voor CIEP 
(Climate Innovators Enthuse Platform). Dit project is door Energy Challenges bedacht 
en ingediend voor subsidie van onderwijsgelden van de EU zijnde de Erasmus+. 

CIEP gaat een digitaal platform bouwen waar alle SDG gerelateerde projecten voor 
scholen gevonden kunnen worden. Een soort Amazone.com, dus een zoekmachine 
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voor de EU waarop zowel grootschalige als kleinschalige initiatieven op het gebied van 
energiebesparing een eigen plek vinden en door scholen met slimme algoritmes 
gemakkelijk gevonden kunnen worden.  

We werken hier samen met partners uit Duitsland, Spanje en België en de stichting 
Sustainable@ uit Nederland. 

Stichting Energy Challenges doet het projectmanagement. Het project is in februari 
2022 gestart en heeft een doorlooptijd van 3 jaar. 

DIGITECH 

In februari 2022 heeft Erasmus+ ook een ander project dat door Energy Challenges is 
bedacht en ingediend voor subsidie goedgekeurd: DIGITECH. We gaan in dit project 
een Toolbox ontwikkelen waardoor docenten digitaal vaardiger worden. Deze 

Toolbox bestaat uit workshops en tutorials hoe docenten de digitale mogelijkheden en 
programma’s die er op dit moment zijn in kunnen zetten bij het onderwijs dat zij 
geven. Het idee hierachter is dat de leerlingen vervolgens door overdracht van hun 
docenten hierdoor ook digitaal vaardiger worden. 

Tijdens de COVID-19 periode hebben we gemerkt dat veel docenten zelf momenteel  
onvoldoende kennis hebben van deze technieken om de leerlingen digitaal vaardiger 
te maken, terwijl de samenleving dit juist van de toekomstige generaties vraagt.  

We werken in dit DIGITECH-project samen met partners uit Duitsland, Spanje, Turkije, 
en Stichting Technotrend uit Nederland.  

In deze landen gaat de Toolbox deel uit maken van campagnes van Energy Challenges. 
Dus ook in Spanje en Turkije zullen campagnes worden georganiseerd om 
energiebewustzijn te creëren.  

Stichting Energy Challenges verzorgt het projectmanagement. Het project is in 
februari 2022 gestart en heeft een doorlooptijd van 3 jaar. 
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BBC 

Building Blocks Connected (BBC) is een aanvraag voor Erasmus+ die nog 
ingediend gaat worden. Het projectvoorstel is al gereed. Ook dit voorstel is door 
Energy Challenges ontwikkeld en zal het project management voor haar 

rekening nemen. 

Binnen dit project gaan we Routekaarten maken voor het verduurzamen van het 
schoolgebouw en gelijktijdig de gebruikers van het gebouw bewuster maken van hun 
gedrag en wat ze zelf kunnen doen om minder energie te consumeren. Op dit moment 
wordt door Energy Challenges alleen ingezet op gedragsverandering van de gebuikers 
op de scholen, maar scholen zullen de komende jaren ook allemaal in moeten zetten 
op het aanpassen van hun gebouwen zelf. Dus de technische kant van het verhaal. Op 
dit vlak zijn er veel verschillende stakeholders met ieder hun eigen visie en belangen: 
de gemeenten als eigenaar, de schoolbesturen, de directies en de gebruikers. 

Hoe ziet het proces van het verduurzamen van een schoolgebouw eruit, wat zijn de 
stappen die je moet zetten en hoe zorg je ervoor dat iedereen aangehaakt blijft 
gedurende dit vaak langdurige proces waar ook kosten mee gemoeid zijn? Daarvoor 
gaan we per stakeholder een routekaart en deze routekaarten op elkaar afstemmen, 
zodat er uiteindelijk een proces ontstaat wat soepel verloopt en waarbij iedereen zijn 
verantwoordelijke rol weet en op aangesproken kan worden. 

We doen dit project met partners uit Duitsland, Griekenland, Slovenië en Bouwstenen 
voor Sociaal uit Nederland. Ook in deze landen zullen Energy Challenges 
georganiseerd gaan worden als dit project daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.  

We hopen te mogen starten in het voorjaar van 2023 en het project gaat gedurende 3 
jaar lopen. 

SMART VENTILATION 

Ook dit project zal de komende ronde ingediend worden voor Erasmus+ gelden. 
Ook hiervan zal Energy Challenges de schrijver en penvoerder zijn en gaat het 
project management op zich nemen.  
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We gaan in dit project binnen Energy Challenges uitbreiden met de monitoring van 
CO2, temperatuur en luchtvochtigheid in de klaslokalen, we willen middels het project 
wederom leerlingen en docenten leren om slimmer te ventileren. In heel Europa is 
tijdens de pandemie verteld dat je moet ventileren door deuren en ramen open te 
zetten, ook als de kachel aan is. Dat kan anders!  

We doen dit project met partners uit Duitsland, Slovenië, Spanje en Kroatië. 

We hopen te mogen starten in het voorjaar van 2023 en het project gaat dan 3 jaar 
lopen. 

ENERGY CHALLENGES KITCHEN 

Energy Challenges heeft al langere tijd de ambitie om leerlingen bewuster te 
maken van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met Voedselproductie en de 
consumptie ervan. Het concrete plan is om uitvouwbare voedselcontainers om te 

bouwen tot Mobiele Keukens die ingezet gaan worden tijdens de campagnes van 
Energy Challenges. 

In concreto willen we een voedselcontainer bijvoorbeeld midden tussen de 
bloemkoolplanten op het landbouwveld plaatsen. Het idee is dat de boer samen met 
de leerlingen de verse groenten gaan oogsten. Vervolgens gaan professionele koks 
met dezelfde leerlingen de bloemkolen bereiden tot lekkere gerechten. Bij het 
verwerken van de bloemkool tot een gerecht, zullen ook de bladeren en de stronk ook 
worden gebruikt, omdat deze ook heerlijk eetbaar zijn met de juiste bereiding. Op 
deze wijze zal er minder verspilling van voedsel zijn, meer vers voedsel uit de lokale 
regio worden gekocht en genuttigd in plaats van dat deze worden ingevlogen uit een 
ver land. Allerlei vormen van besparingen, maar vooral ook wederom CO2 besparing. 

Aankomende jaar gaan we hiervoor een projectvoorstel opstellen om aanspraak te 
maken op Horizon Europa subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) heeft het conceptplan goedgekeurd en gaat ondersteunen bij de verdere 
uitwerking van het project. De ondersteuning van het RVO is in juni 2022 
goedgekeurd. In het najaar van 2022 wordt het projectvoorstel verder uitgewerkt. 
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Energy Challenges wordt voor dit project de penvoerder. We hebben inmiddels een 
Duitse partner en de gemeente Westerkwartier is zeer geïnteresseerd. De andere 
partners moeten nog internationaal gezocht worden. 

De uitwerking van het projectvoorstel wordt een klus van formaat. Wij verwachten hier 
veel tijd in te moeten steken. De doorlooptijd van het project wordt 5 jaar. De vraag is 
of Energy Challenges dit zelfstandig kan uitvoeren of dat hiervoor externe expertise 
moet worden ingekocht.  

ÅLESUND 

In juni 2022 is Ingrid Kloosterman op uitnodiging van Erasmus+ naar Ålesund geweest 
in Noorwegen voor een TCA (Training and Coöperation Activities) van 5 dagen. 

De insteek van deze meeting was kennismaken met zo’n 40 collega’s uit 13 andere EU 
landen en projectvoorstellen te bedenken die passen bij de activiteiten van de 
verschillende instituten die aanwezig zijn. 

De TCA meeting heeft 2 projectideeën opgeleverd. Inmiddels zijn deze ideeën op 
papier gezet en liggen er 2 voorstellen klaar die samen ontwikkeld worden voor twee 
doelgroepen: kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 7 jaar en kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar. We gaan een website bouwen voor docenten waarbij we ze workshops 
aanbieden die zij kunnen gebruiken om slimmer met energie om te gaan in het 
klaslokaal en daarmee het hele schoolgebouw. Daarnaast komt er een interactief 
platform waarbij docenten informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Energy Challenges is de penvoerder en voert het projectmanagement voor beide 
projecten uit. 

Voor dit project hebben we partners uit: Zweden, Polen, Lithouwen, Finland en  het 
bureau 1801 Onderwijsadviseurs uit Nederland. Het bureau 1801 Onderwijsadviseurs 
gaat het onderwijsmateriaal ontwikkelen. 

Het projectvoorstel gaat in oktober 2022 ingediend worden. Indien het voorstel wordt 
goedgekeurd, verwachten wij in maart 2023 te kunnen starten met het uitzetten van 
de 2 opgestelde projectideeën. 
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Foto: De partners in de Alesund projecten. 

ENERGY CHALLENGES ENERGIE STUDENT 

Energy Challenges wil leerlingen graag inspireren om een technische 
vervolgopleiding te kiezen na hun basis- en middelbare schooltijd. Er is een 
tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten. De technieken van de 

toekomst en de opleidingen die daarvoor nodig zijn, zijn nauwelijks bij de huidige 
generatie ouders en docenten bekend, maar onze kinderen en leerlingen zullen hier 
wel weet van moeten hebben om de energietransitie in Nederland te laten 
plaatsvinden. Wij zetten daarom sinds 2021 ook regelmatig EnergieStudenten in als 
Razende Reporter. 
 
Wij werken sinds het schooljaar 2021-2022 samen met Stichting EnergieStudent 
Nederland. EnergieStudent detacheert studenten die een technische, 
energietransitiegerichte of duurzaamsheidsopleiding volgen, bij verschillende 
bedrijven en organisaties. Energy Challenges is sinds 2021 één van de opdrachtgevers 
van EnergieStudent. We zetten de EnergieStudenten in als Razende Reporter tijdens 
de campagnes. EnergieStudenten hebben veel technisch inhoudelijke kennis en 
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vaardigheden van de toekomstige technieken. Hier kunnen zij leerlingen mee 
inspireren. Wij verwachten dat als gevolg hiervan leerlingen mogelijk vaker gaan 
kiezen voor technisch vervolgonderwijs na de basisschool- en middelbare school. 

We willen graag onderzoek gaan doen om deze verwachting te toetsen. We hebben de 
ambitie om in het najaar van 2022 te starten met het schrijven van een project 
aanvraag bij Erasmus+ om dit verder in Europa in te zetten en gelijktijdig een 
methodiek te ontwikkelen om het effect van deze inzet te meten. Heeft de inzet van de 
EnergieStudenten daadwerkelijk invloed op de keuze van de vervolgopleiding van de 
leerlingen? 

We doen dat samen met Stichting EnergieStudent Nederland. We hebben een Duitse 
partner voor dit project en gaan op zoek naar 3 andere internationale partners.  

VAN MEGABYTES TO MEGAWATTS 

Fake news en massa-opslag van data zijn grote, actuele maatschappelijke 
uitdagingen. Ook op dit vlak wil Energy Challenges meer bewustzijn creëren 
onder leerlingen op een uitdagende en speelse wijze. We hebben daarom het 

idee bedacht om een challenge te organiseren over het maken van een filmpje over 
digitaal energiebesparen. Wie kan het beste filmpje maken? 

We gaan daarvoor een website bouwen waarop we leerlingen laten kennismaken met 
verschillende soorten software die ze kunnen gebruiken om filmpjes te maken. We 
leggen uit hoe het werkt en wat ze moeten doen. Leerlingen worden uitgedaagd met 
de opdracht een filmpje te maken. Inhoudelijk moet het gaan over digitaal-
energiebesparen, wat is de gouden tip en technisch moet het goed in elkaar zitten.  

Doel is door bewust te worden en kennis op te doen, het digitale gedrag te 
veranderen. Doordat leerlingen leren filmpjes te monteren en weten hoe een filmpje 
gemaakt wordt, zijn zij beter in staat om Fake news (deepfake) te herkennen. 

In de tussentijd zorgen we ervoor dat we door de kinderen letterlijk aan de hand mee 
te nemen op de website ze zich realiseren dat ze heel veel digitaal afval aan het 
creëren zijn wat jarenlang (eeuwig als we niet in actie komen) opgeslagen wordt in 
grote datacentra die enorm veel energie verbruiken voor het verwerken en opslaan 
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van alle digitale informatie en voor het koelen van al die servers. Veel van die 
informatie zal nooit meer bekeken worden. 

Door een filmpje te maken met de gouden tip om te data minderen worden ze zich 
bewust wat het aan energie bespaart als je goed met je data omgaat.  

Wij zijn op dit moment bezig met het schrijven van een projectvoorstel samen met een 
Duitse en een Spaanse partner. 

CITY LAB 010 

In april 2022 heeft Energy Challenges een aanvraag ingediend om honorering van 
een projectidee in het kader van slim ventileren voor 5 basisscholen in Rotterdam. De 
gemeente Rotterdam heeft het plan in de eerste ronde positief gewaardeerd. We zijn 

door naar de 2de ronde. De uitslag volgt in november later dit jaar, een eventuele start 
zou dan in het voorjaar 2023 zijn. 

WONINGBOUW COÖPERATIES 

Woningbouwcoöperaties ondervinden in sommige wijken veel weerstand 
tegen hun verduurzamingsplannen. Om hun plannen door te voeren moet 
70% van de huurders instemmen. In bepaalde wijken betalen huurders liever 

meer huur voor een nieuwe keuken of badkamer dan voor een warmtepomp of 
zonnepanelen. Onze ambitie is om Energy Challenges op de scholen in deze wijk in te 
zetten om samen met de gemeente, de coöperatie en de school via de leerlingen de 
ouders te enthousiasmeren. 

Daarom heeft Energy Challenges zich in mei 2022 ingeschreven bij Horizon Europa 
voor een prijsvraag met een projectidee. We willen Energy Challenges inzetten op de 
scholen in de betreffende wijken. Dat doen we met een aangepaste editie van Energy 
Challenges door leerlingen zelf te laten ontdekken welke technische mogelijkheden er 
zijn om energie te besparen en ze hiermee vertrouwd te maken. 
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We zijn door naar de 2de ronde en moeten voor 15 september 2022 het projectplan 
verder uitgewerkt hebben. Met de prijs kunnen we de uitvoering financieren. Er is een 
Amsterdamse coöperatie geïnteresseerd om dit samen met Energy Challenges te 
doen.  

NIEUWSBRIEVEN 

Gemiddeld verstuurd Energy Challenges 8 nieuwsbrieven op jaarbasis. We 
maken hierin een combinatie van nieuwsfeiten over de activiteiten van de 
stichting en updates van de campagnes op scholen.  

Nieuwsbrieven worden verzonden aan meer dan 2.000 relaties van Energy Challenges.  

GEMEENTEN & PROVINCIES 

Bijna alle gemeenten en provincies waar scholen deelnemen aan de campagnes 
participeren financieel. Zonder bijdrage van de gemeenten en provincies zijn de 
campagnes niet haalbaar voor de scholen. Gemiddeld kost een complete 

campagne per school inclusief Energiescan, de monitoring, de benodigde materialen 
en alle inzet van medewerkers van Energy Challenges ongeveer € 10.000,-. Scholen 
betalen een maximale eigen bijdrage van € 2.500,-. Er is dus een aanzienlijke 
inspanning nodig om de campagnes financieel haalbaar te maken om de campagnes 
op de scholen te laten draaien.  

De afgelopen jaren is dat steeds gelukt. Energy Challenges kan over de afgelopen 3 
campagnejaren zeggen dat de kosten en baten van de stichting in balans zijn. Echter 
is deze situatie op lange termijn voor de continuïteit van de Stichting niet gewenst. Er 
zal een buffer gecreëerd moeten worden om risico’s en tegenvallers op te vangen. 
Gezien alle uitdagingen waarmee we als jonge organisatie geconfronteerd zijn, zijn we 
echt heel erg trots op het tot op heden geboekte resultaat.  

Het financiële jaarverslag is ook beschikbaar en kan opgevraagd worden bij Stichting 
Energy Challenges. 
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Voor een aantal provincies heeft Energy Challenges de afgelopen jaren alle 
basisscholen benaderd of ze interesse hebben in deelname aan de campagnes van 
Energy Challenges. Dat levert een uitstekend bestand op van basisscholen die het 
thema Duurzaamheid meer invulling willen gaan geven voor nu en in de toekomst. 
Onder andere in Flevoland heeft dit in schooljaar 2021-2022 geleid tot de eerste 
scholen die deel gingen nemen aan de Energy Challenges. De provincie Flevoland 
heeft dit financieel mogelijk gemaakt, acquisitie op deze manier zou normaliter voor 
Energy Challenges niet haalbaar zijn geweest. 

BOS 

Sinds januari 2022 heeft Energy Challenges een Eigen Bos in aanplant. We 
verkopen bomen via onze website. Op deze wijze kunnen bedrijven hun CO2-
uitstoot compenseren. De bomen worden door stichting Treemendo in 

Hardenberg geplant in bossen die door Staatsbosbeheer worden aangelegd. Op onze 
website is een interactieve kaart te vinden waarop je de bomen kunt zien.  

Een boompje kost € 16,99 en is in 50 jaar goed voor de opslag van 10.000 kilogram 
CO2. We hebben er inmiddels 30 boompjes verkocht die tezamen toch al zorgen voor 
de compensatie van 3 vliegtuigvluchten, 10m2 zee-ijs en 1333 km met de auto rijden 
en prachtige nieuwe natuurbos creëren. Een mooi en goed begin toch?    
  

SPONSORING 

Er zijn een aantal bedrijven die we zeer erkentelijk zijn omdat ze ons helpen onze 
missie uit te voeren. We hebben grote en kleinere sponsoren. Zonder hen was 
Energy Challenges de afgelopen jaren niet in staat geweest om op alle 

deelnemende scholen de campagnes uit te rollen.  
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Foto: Rene Zwanepol, Managing Director TAQA en Ingrid Kloosterman Directeur Bestuurder van Stichting 
Energy Challenges hebben zojuist de sponsorovereenkomst ondertekend waarbij natuurlijk ook een Stoel 
van de Toekomst is aangeboden. TAQA is al vanaf het begin sponsor van Energy Challenges, naast nog 
een fors aantal andere sponsorbedrijven. 

REPRESENTATIE 

Energy Challenges is in mei 2022 aanwezig geweest met een stand tijdens een 
wervingsdag voor EnergieStudent in Breda. Hier is onder andere de VR-bril 
gepresenteerd. 
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Energy Challenges is op verzoek van de Duitse partner 2 dagen in mei 2022 
vertegenwoordigd geweest met een stand tijdens de Housing 4.0 conferentie op de 
Floriade in Almere. Hieruit is onder andere het contact ontstaan met de woningbouw 
coöperatie in Amsterdam.  

In mei 2022 heeft Energy Challenges een korte bedrijfspresentatie film laten maken. 
Deze is tijdens de Housing 4.0 conferentie op het centrale podium 2 dagen lang 
vertoond. 

Ook heeft een delegatie van het team van Energy Challenges op de Energiedagen van 
Noordoost Twente workshops gegeven aan de bezoekende kinderen. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal Energy Challenges één van de aanbieders van W&T 
onderwijs in het overzicht van Kids4Twente zijn. Het doel van Kids4Twente is om 
kinderen voor de toekomst te inspireren. Daarbij spelen leraren een centrale rol, want 
alleen inspirerende leraren zorgen voor geïnspireerde kinderen. Wij willen graag mede 
die rol oppakken. 
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CREATIEF VERBINDERS PROVINCIE NOORD-
BRABANT 

De directeur bestuurder van Energy Challenges Ingrid Kloosterman maakt deel uit 
van een club ondernemers de “Creatief Verbinders” van de Provincie Noord-
Brabant. Deze clubleden hebben allen een groot eigen netwerk in de provincie 

en daarbuiten en proberen deze in te zetten om nieuwe initiatieven te ondersteunen 
en een boost te geven door inzet van hun netwerken.  

Hieruit is onder andere de Stichting Sustainable@ ontstaan die als partner in het 
project CIEP participeren.  

SAMENWERKINGEN 

LEAD2MEET 
Acquisitie van sponsoren en het werven van scholen is de afgelopen jaren 
uitbesteed aan Lead2Meet, het telemarketingbureau van Judith Joosten. Judith en 

haar team hebben de afgelopen jaren afspraken gemaakt met scholen voor 
medewerkers van Energy Challenges. Afspraken met de scholen worden direct 
ingepland en bevestigd door Lead2Meet.  

Daarnaast levert Lead2Meet een beantwoordservice voor de overloop van het 
telefoonverkeer naar het kantoor van Energy Challenges, mocht er niet op tijd de 
telefoon opgenomen kunnen worden. 

MAZE-SUBSIDIES 
Het bedenken van nieuwe projectideeën is geheel iets anders dan de 
subsidieaanvragen schrijven en aanvragen. Sinds 2020 werkt Energy 

Challenges daarom nauw samen met Maze-Subsidies. Zij schrijven de meeste 
subsidieaanvragen die Energy Challenges doet. Daarnaast verzorgen zij voor de 
Erasmus+ projecten die nu draaien (CIEP en DIGITECH) het projectmanagement.  
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Een samenwerking die de afgelopen jaren al mooi zijn vruchten heeft afgeworpen. De 
eigenaar van Maze-Subsidies is Daniëlle Eerenberg. Zij en haar collega’s vormen een 
deskundig team met veel ervaring in het aanvragen van subsidies.  

TEAM ENERGY CHALLENGES  

Inmiddels is het team van Energy Challenges in deze periode gegroeid tot 6 
medewerkers (3,7 fte) in loondienst bij de Stichting, een aantal ZZP’ers die 
projectmanager zijn en de uitvoering van de campagnes in de regio’s vorm geven, 

aangevuld met EnergieStudenten die als Razende Reporters ingezet worden. De eerste 
2 campagne jaren hadden we 2 onderwijsspecialisten bij ons gedetacheerd, in 
Alkmaar en in Groningen. Inmiddels heeft Marant, die samengegaan is en voortaan 
1801 Onderwijsadvies heet, een landelijke dekking en huren we deze capaciteit in voor 
zover we daar behoefte aan hebben.  

Ons huidige team bestaat uit: 

Projectleider Nederland, Wieke Smit 

Officemanager/directieassistent, Margot van Steen  

Creatieveling en Razende Reporter, Sofie Ebben 

Coördinator internationale projecten/financiële administratie, Tracey Blokland 

Accountmanager, Sue Vloet 

Directeur bestuurder, Ingrid Kloosterman 
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BIJLAGE LIJST MET SCHOLEN 
Alle deelnemende scholen vanaf schooljaar 2019-2020 

In totaal hebben vanaf 2019 ruim 30.000 leerlingen in Nederland kennisgemaakt met 
Energy Challenges.  

Deelnemende scholen 
vanaf 2019

VO/PO regio

De Breede Hei PO Midden

Het Element (VMBO) VO Midden

De Kubus PO Midden

De Malelande PO Midden

De Regenboog PO Midden

Trivium College (VMBO) VO Midden

Joost van de Vondelschool PO Midden

Jan Bunnikschool PO Midden

Bisschop Bekkersschool PO Noord

De Windroos PO Noord

Aeres VMBO VO Noord

Het Wilgerijs PO Noord

Terra College Assen VO Noord

CBS Sjaloom PO Noord

Lauwers College Buitenpost VO Noord

Nordwin College Buitenpost VO Noord

Brederoschool PO Noord

De Verwondering VO Noord

t Fundament PO Noord

De Dukdalf PO Noord

Lauwers College Grijpskerk VO Noord
Montessori Lyceum Groningen 
Helper Brink VO Noord
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Montessori Vaklyceum VO Noord

De Hoeksteen PO Noord

De Molenberg PO Noord

De Arke PO Noord

De Linde locaTe de Essen PO Oost

De Linde locaTe De Tij PO Oost

Leemstee PO Oost

De Mariaschool PO Oost

De Wooldermarke PO Oost

Paus Joannes PO Oost

Carmelcollege Losser VO Oost

Don Bosco PO Oost

De Esch PO Oost

Bongerd PO Oost

Brede School Overdinkel PO Oost

De Nutsschool PO Oost

De Veldzijde PO Oost

De Wegwijzer PO Oost

Plechelmus PO Oost

De Fransiscusschool PO Oost

De Cocon PO West

Christelijk Lyceum DelV VO West

St. Leonardus PO West

De Mient PO West

De Sterrenwachter PO West

De Helix PO West

De Ark PO West

Campus Columbus PO West

Cunera PO West

Het Kleurenorkest PO West

St. Radboud PO West
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Antoniuscollege VO Zuid

Antonius Mavo XL VO Zuid

De Le[ertuin PO Zuid

De Bongerd PO Zuid

De Korenaar PO Zuid

Mondriaancollege VO Zuid

Drs. Van Lingenschool PO Zuid

De Okkernoot PO Zuid

De Peppels PO Zuid

De Tweestroom PO Zuid

Dr. Lammerts van Buerenschool PO Zuid
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