
Roos$en$Tom!chatten'met'Kim'en'Tra'
uit$Cambodja...$dankzij$zonne!energie!"
Hoe$een$zonne'energie$project$op$de$Amersfoortse$basisschool$De$Kubus$
uitmondde$in$een$wijkonderneming,$een$onderwijsproject$en$ontwikkelingshulp.$

$

"

In"mei"heeft"Katholieke"Basisschool"De"Kubus"uit"
Amersfoort"zestig"zonnepanelen"gekregen."De"school"wekt"
zelf"elektriciteit"op"om"het"goede"voorbeeld"te"geven"aan"
haar"leerlingen"en"buurtbewoners."Met"de"oplevering"is"
een"belangrijke"mijlpaal"gehaald"van"een"uniek"pilot"
project"dat"onderwijs"en"energieopwekking"aan"elkaar"
verbindt."De"Kubus"heeft"een"echte"win!win"situatie"
gecreëerd"waar"je"zonne!energie"van"krijgt.""

$
Auteurs:$Henry$de$Gooijer$(Stichting$PicoSol)$

en$Camiel$Versluis$(energiecoöperatie$Zon@School)"
$

Twee$partijen$hebben$voor$basisschool$De$Kubus$een$
hoofdrol$vervuld.$Stichting$PicoSol$heeft$met$het$
onderwijsproject$SolarSchools$een$brug$geslagen$met$een$
partnerschool$in$Cambodja$voor$les$in$
computervaardigheden$en$wereldburgerschap.$
Energiecoöperatie$Zon@School$heeft$de$plaatsing$van$
zonnepanelen$technisch$en$financieel$mogelijk$gemaakt$
met$crowdfunding$onder$ouders$en$buurtbewoners.$Het$
project$verbindt$drie$boeiende$verhalen:$De$oprichting$van$
wijkonderneming,$een$nieuw$onderwijsproject$en$een$
verhaal$over$ontwikkelingshulp.$
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De"wijkonderneming"
$

Zonnepanelen$zonder$subsidie:$Het$is$een$lang$gekoesterde$wens.$
De$zonnepanelen$op$De$Kubus$bewijzen$dat$deze$droom$is$
uitgekomen.$De$sleutel$hiervoor$vormt$een$groep$van$
ondernemende$en$bevlogen$wijkbewoners,$die$zochten$naar$
gemeenschappelijke$belangen$met$de$school$en$de$gemeente.$

$

De"geboorte"van"een"vereniging"
Een$terugtrekkende$overheid$wakkert$in$sommige$wijken$de$
ondernemingszin$van$burgers$aan$om$het$heft$in$eigen$handen$te$
nemen$[1].$De$wijk$Soesterkwartier,$waar$basisschool$De$Kubus$is$
gevestigd,$heeft$hierin$een$zekere$reputatie$te$verdedigen.$De$drie$
speeltuinverenigingen$in$deze$wijk$zijn$metaforisch$voor$de$
Soesterkwartierder$die$voor$zichzelf$opkomt.$Het$verenigingsleven$
bloeit$hier$bovengemiddeld.$Dat$juist$op$De$Kubus$een$
Amersfoortse$primeur$wordt$gehaald$met$een$door$de$buurt$
geïnitieerd$en$beheerd$zonne'energiesysteem,$is$dan$ook$niet$
helemaal$toevallig.$$

"Als$we$vandaag$focussen$op$de$generatie$van$morgen,$dragen$we$
bij$aan$een$duurzame$toekomst.”$Met$deze$uitspraak$is$de$
vereniging$Duurzaam$Soesterkwartier$in$2010$vol$goede$moed$
gestart$met$de$oprichting$van$een$zelfstandige$energiecoöperatie$
om$scholen$te$kunnen$voorzien$van$zonne'energie$[2].$Twee$jaar$
later$in$2012$is$de$akte$van$oprichting$voor$Zon@School$getekend.$$

De$roots$van$vereniging$Duurzaam$Soesterkwartier$liggen$in$het$
burgerinitiatief$dat$"wijkburgermeester"$Joke$Sickmann$in$2003$in$
gang$zette$door$het$100$jaar$oude$NS'terrein$"Wagenwerkplaats"$
te$behoeden$voor$de$sloop.$Vanaf$het$ontstaan$is$de$
Wagenwerkplaats$verbonden$met$het$Soesterkwartier.$Op$het$
hoogtepunt$verschafte$het$gebied$een$inkomen$voor$meer$dan$
700$huishoudens$in$deze$arbeiderswijk.$Nadat$de$NS$in$2001$
vertrok,$leek$het$verval$slechts$in$een$richting$te$wijzen:$Slopen$en$
opnieuw$ontwikkelen.$Het$zou$een$groot$verlies$voor$de$wijk$
inhouden.$$

Het$succes$van$het$behoud$van$de$Wagenwerkplaats$is$een$parel$
gebleken$van$succesvol$burgerinitiatief.$Het$zoeken$naar$nieuwe$
verbindende$elementen$voor$de$wijk,$leverde$de$suggestie$op$om$
deze$te$vinden$in$het$thema$duurzaamheid.$Dat$bleek$een$schot$in$
de$roos.$Vanaf$maart$2010,$toen$de$vereniging$geboren$werd,$
waait$er$een$groene$wind$door$de$wijk$die$vooralsnog$van$
duurzame$aard$blijkt.$Straatsgewijs$isoleren$de$bewoners$hun$
woningen,$smeden$ze$een$plan$voor$een$ecologisch$en$sociaal$
duurzaam$hofje,$ontwikkelen$ze$een$wijk'windmolen,$leggen$
zonnepanelen$op$hun$daken$en$werken$zelfs$aan$een$plan$voor$
georganiseerde$mantelzorg.$$

$

Samen"investeren"in"de"wijkonderneming"
Energiecoöperatie$Zon@School$is$de$eerste$zelfstandige$
onderneming$die$uit$de$vereniging$voortkomt.$De$coöperatie$
heeft$30$leden,$voornamelijk$wijkbewoners.$

De$prijs$van$elektriciteit$is$de$afgelopen$jaren$alleen$maar$
gestegen$terwijl$de$prijs$van$zonnepanelen$steeds$verder$is$
gedaald.$Zelf$elektriciteit$opwekken$is$daardoor$voor$huishoudens$
nu$al$zonder$subsidie$rendabel.$De$Nederlandse$wet$voorziet$erin$
dat$deze$energie$(vanaf$juli$2013)$onbeperkt$mag$worden$
afgetrokken$van$("gesaldeerd$met")$de$ingekochte$energie,$zolang$
het$saldo$van$de$twee$maar$positief$blijft.$Dat$betekent$concreet$
dat$huishoudens$altijd$stroom$tegen$het$volle$tarief$kunnen$
terugleveren$aan$hun$energiebedrijf,$doorgaans$is$dat$ca.$22$cent.$

Niet$iedereen$heeft$een$eigen$dak,$en$niet$ieder$dak$is$geschikt$
voor$zonnepanelen.$Een$alternatief$voor$deze$mensen$is$om$te$
investeren$in$zonnepanelen$op$een$gunstig$gelegen$dak,$zoals$het$
dak$van$een$school.$Het$is$wettelijk$niet$mogelijk$om$de$
opbrengsten$op$andermans$dak$te$salderen$met$de$eigen$privé$
energierekening.$Daar$komt$bij$dat$scholen$meer$energie$
verbruiken$dan$huishoudens.$Bij$verbruik$van$meer$dan$10.000$
kWh$per$jaar$hoeft$minder$energiebelasting$betaald$te$worden.$De$
stroomprijs$daalt$daardoor,$dus$ook$de$opbrengst$van$zelf$
opgewekte$energie$

Toch$zijn$er$mogelijkheden$om$investeringen$in$zonne'energie$op$
andermans$dak$rendabel$te$maken.$Op$diverse$plaatsen$in$
Nederland$wordt$geëxperimenteerd$met$innovatieve$
samenwerkingsverbanden.$Energiecoöperatie$Zon@School$is$
daarvan$een$sprekend$voorbeeld,$omdat$ze$geen$stroom$levert,$
maar$een$installatie$op$afbetaling.$Door$de$voordelen$van$alle$
betrokken$partijen$te$bundelen$is$het$gelukt$om$zonne'energie$
zonder$subsidie$voor$scholen$rendabel$te$maken.$

Een$school$heeft$doorgaans$twee$eigenaren.$De$gebruiker$is$
juridisch$eigenaar$en$de$gemeente$is$economisch$eigenaar.$Het$
eigendom$van$basisschool$De$Kubus$is$verdeeld$over$de$
Gemeente$Amersfoort$en$stichting$KPOA$(Katholiek$Primair$
Onderwijs$te$Amersfoort)$waar$basisschool$De$Kubus$een$
onderdeel$van$is.$Beide$eigenaren$hebben$een$tripartite$(drie'
partijen)$overeenkomst$gesloten$met$Zon@School:$

• Op$de$school$worden$kosteloos$zonnepanelen$geplaatst$die$
in$23$jaar$afbetaald$worden$met$de$besparingen$op$de$
elektriciteitsrekening.$Het$voordeel$voor$de$school$is$dat$in$
de$overeenkomst$een$maximum$tarief$is$opgenomen$van$25$
cent$per$kWh.$De$school$krijgt$dus$een$prijsgarantie.$

• Burgers$die$via$Zon@School$investeren$in$de$zonnepanelen$
hebben$na$17$jaar$hun$investering$terugverdiend.$De$
resterende$6$jaar$van$het$contract$behalen$zij$winst$
(conservatieve$prognose).$

• De$gemeente$Amersfoort$wil$in$2030$CO2'emissie$neutraal$
zijn.$Door$de$installatie$onder$te$brengen$in$de$verzekering$
van$het$gebouw$kan$ze$nagenoeg$budget$neutraal$een$stukje$
van$haar$doelstellingen$eenvoudig$realiseren.$$

$
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Zo"werkt"de"coöperatie"
"

$$ $
$Wijkbewoners$lenen$een$bedrag$uit$aan$de$Coöperatie$
Zon@School,$die$hiermee$investeert$in$zonnepanelen$op$De$Kubus$
en$het$eigendom$overdraagt$aan$de$school.$De$school$heeft$
hiermee$het$systeem$aangekocht$van$de$Coöperatie$op$afbetaling.$
$

$$$$ $
$Door$de$opbrengst$van$de$zonnepanelen$bespaart$De$Kubus$
jaarlijks$een$bedrag$op$de$energierekening.$Dit$bedrag$wordt$de$
jaarlijkse$aflossing$aan$de$Coöperatie,$die$hiermee$de$lening$van$
de$leden$terugbetaalt.$$

$

Doordat$de$school$eigenaar$wordt$van$de$zonne'energie$installatie$
ontstaan$een$aantal$belangrijke$voordelen.$De$risico’s$worden$
over$de$samenwerkende$partijen$gespreid,$de$overheadkosten$zijn$
lager$en$de$continuïteit$is$gegarandeerd.$$

De$school$koopt$het$systeem$van$de$coöperatie$op$basis$van$een$
variabele$afbetalingsregeling.$Jaarlijks$wordt$de$besparing$op$de$
energierekening$vastgesteld$en$door$de$school$overgemaakt$aan$
de$coöperatie.$De$coöperatie$verdeelt$jaarlijks$de$opbrengsten$
onder$de$deelnemers$in$het$project$en$maakt$een$kleine$
reservering$voor$periodiek$onderhoud.$Opbrengsten$worden$
verdeeld$naar$rato$van$de$inleg.$

Omdat$de$school$zelf$eigenaar$is$van$de$installatie,$wekt$deze$haar$
eigen$stroom$op.$Dat$was$anders$geweest$als$de$coöperatie$
eigenaar$was$gebleven.$Dan$zou$zij$stroomleverancier$zijn.$
Hiervoor$zou$de$coöperatie$een$recht$van$opstal$moeten$
verwerven$en$een$overeenkomst$sluiten$met$de$huidige$
energieleverancier$van$de$school.$Deze$extra$kosten$en$
organisatorische$obstakels$zijn$voorkomen.$

De$risico’s$zijn$logisch$verdeeld.$De$school$heeft$invloed$op$de$
planning$voor$dakonderhoud$en$het$gebruik$van$het$gebouw.$
Daarom$draagt$zij$de$kosten$als$de$installatie$(tijdelijk)$verplaatst$

moet$worden.$De$coöperatie$is$als$leverancier$verantwoordelijk$
voor$de$keuze$van$de$installateur.$Zij$draagt$de$risico’s$met$
betrekking$tot$de$werking$van$het$systeem.$De$gemeente$neemt$
de$installatie$op$in$haar$verzekeringspakket$voor$het$gebouw$en$
biedt$daarmee$dekking$voor$brand$en$vandalisme.$

De$school$die$na$23$jaar$de$zonnepanelen$heeft$afbetaald$kan$
daarna$zelf$nog$jaren$profiteren$van$de$opbrengsten$voordat$ze$de$
installatie$moet$vervangen$of$verwijderen.$Deze$logica$vormt$een$
tegenstelling$tot$veel$andere$initiatieven$in$het$land,$waarbij$de$
coöperatie$aan$het$einde$van$de$looptijd$verantwoordelijk$is$voor$
ontmanteling$van$de$installatie.$In$het$geval$dat$de$coöperatie$
ophoudt$te$bestaan$vervalt$de$aflossingsplicht$voor$de$school.$$

$

De$verwachting$is$dat$deze$samenwerking$gemakkelijk$te$kopiëren$
is$naar$andere$scholen,$zodat$binnen$en$buiten$Amersfoort$meer$
scholen$op$deze$wijze$worden$voorzien$van$zonnepanelen.$Alle$
relevante$documenten$zijn$te$vinden$op$de$website$[3].$

Investeren"in"Zon"op"de"Kubus"
De$meeste$deelnemers$ doen$ niet$mee$om$ financiële$winst$ te$
behalen,$maar$ vanwege$de$ verbondenheid$met$de$wijk$ en$de$
school.$ Desalniettemin$ is$ het$ aardig$ om$ er$ geld$ aan$ over$ te$
houden.$Hieronder$staan$de$getallen$op$een$rijtje:$

Het$zonne'energiesysteem$dat$op$De$Kubus$is$geplaatst$kost$23$
duizend$euro$inclusief$BTW.$Dit$bedrag$ is$bijeengebracht$door$
30$ leden.$ Het$ budget$ is$ voldoende$ voor$ de$ installatie$ van$ de$
zonnepanelen$ en$ een$ deel$ van$ de$ reservering$ voor$ het$
vervangen$ van$de$omvormer$na$10$ tot$ 15$ jaar.$De$ inleg$door$
leden$ draagt$ het$ karakter$ van$ een$ lening,$ welke$ in$ jaarlijkse$
termijnen$wordt$afgelost.$De$hoogte$van$de$aflossing$hangt$af$
van$drie$parameters:$

1. De$ opgewekte$ energie.$ Het$ systeem$ heeft$ een$
piekvermogen$van$15$kW.$De$verwachte$jaar'opbrengst$is$
ruim$12$duizend$kWh.$

2. De$ waarde$ van$ deze$ energie.$ Jaarlijks$ wordt$ in$ het$
gebouw$ ongeveer$ 19.000$ kWh$ gebruikt.$ Op$ de$ eerste$
10.000$kWh$zit$veel$energiebelasting,$op$de$overige$9.000$
weinig.$De$zonnepanelen$gaan$eerst$de$goedkope$energie$
opwekken,$daarna$de$dure.$Op$basis$van$het$jaar$2012$zou$
het$ gemiddeld$ energietarief$ voor$ de$ jaarafrekening$ 14$
cent$zijn.$$

3. De$ reservering$ voor$ beheer$ en$ onderhoud$ aan$ het$
systeem,$welke$door$de$coöperatie$worden$betaald.$

Rekening$ houdend$ met$ diverse$ factoren,$ zoals$ een$ lichte$
stijging$ van$ het$ energietarief,$ afname$ opwekkings'rendement$
en$de$verwachte$overhead'kosten,$ is$het$systeem$met$17$ jaar$
afbetaald.$De$termijnen$van$de$resterende$6$jaar$(het$contract$
heeft$ immers$ een$ looptijd$ van$ 23$ jaar)$ is$ te$ beschouwen$ als$
rente$op$de$verstrekte$lening.$$

$
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Het"onderwijsproject"
$

Een$project$op$een$schoolgebouw$biedt$uitgelezen$kansen$om$
combinaties$te$maken$met$het$onderwijs.$Voor$het$project$op$De$
Kubus$is$op$twee$vlakken$gezocht$naar$inpassing$in$het$onderwijs:$
Over$zonne'energie$en$Wereldburgerschap.$

$

$Basisschool$De$Kubus$

Onderwijs"over"zonne!energie"
Binnen$het$project$is$gezocht$naar$een$passende$en$educatieve$
wijze$om$de$kinderen$te$betrekken.$Dit$heeft$geleid$tot$een$
bijzondere$aanpak$die$meer$behelst$dan$alleen$energie$opwekken.$$

In$de$aanloop$naar$de$plaatsing$van$de$zonnepanelen$hebben$de$
kinderen$een$algemene$introductieles$gekregen$over$zonne'
energie.$Tijdens$de$les$hebben$kinderen$een$eigen$zonnebloem$
gemaakt$die$kan$ronddraaien$met$behulp$van$een$mini$
zonnepaneeltje$op$de$bloem.$

$

$Leerlingen$met$zelf$gemaakte$zonnebloem$op$zonne'energie$

De$zonnepanelen$installatie$is$zichtbaar$gemaakt$zodat$ze$anderen$
kan$inspireren.$Op$een$zichtbare$plaats$direct$bij$de$ingang$van$
het$gebouw$is$een$interactieve$display$voor$kinderen$geplaatst:$de$
VisiKid.$De$display$geeft$de$energieopbrengst$aan$met$behulp$van$

een$draaiende$zon,$twee$knikkerbakjes$en$een$ladder$van$lampjes.$
Hoe$feller$de$zon$schijnt$hoe$meer$lampjes$er$gaan$branden$en$
hoe$sneller$de$zon$draait.$Bij$elke$draai$wordt$een$knikker$van$het$
bovenste$bakje$naar$het$onderste$bakje$verplaatst.$De$leerlingen$
kunnen$aan$de$lampjes$zien$hoeveel$elektriciteit$op$het$moment$
wordt$opgewekt.$Eens$per$maand$doen$ze$de$knikkers$weer$
bovenin$het$bakje$en$zo$weten$ze$voor$hoeveel$geld$er$die$maand$
energie$is$opgewekt.$Daardoor$leren$ze$dat$in$de$zomer$bij$zonnig$
weer$meer$stroom$wordt$opgewekt$dan$in$de$winter$en$bij$
bewolkt$weer.$Door$de$kinderen$te$betrekken$wordt$het$
vanzelfsprekend$dat$stroomopwekking$een$relatie$heeft$met$het$
weer.$

$

$Leerlingen$van$De$Kubus$tellen$de$maandopbrengst$van$het$
zonne'energiesysteem.$Iedere$knikker$staat$voor$een$opbrengst$
van$1$Euro.$Ouders$kijken$door$het$raam$mee.$

$

$Grafiek$met$dag'opbrengst$van$het$systeem$op$De$Kubus,$
weergegeven$op$de$eigen$webpagina$via$www.zonschool.nl.$

Dankzij$de$digiborden$kunnen$oudere$kinderen$samen$met$de$juf$
of$meester$ook$leren$om$de$Webbox$te$lezen.$De$opbrengst$van$
de$zonnepanelen$wordt$bemonsterd$door$de$omvormer$en$via$
een$Webbox$beschikbaar$gemaakt$via$internet.$Zon@School$heeft$
voor$de$school$een$eigen$pagina$ingericht$waar$alle$informatie$
over$de$zonne'energie$installatie$te$vinden$is.$
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SolarSchools:"Intercultureel"communiceren"
via"beeldentaal"en"sociale"media"
Het$zonne'energie$project$op$De$Kubus$vormt$ook$aanleiding$voor$
een$partnership$met$een$school$in$Cambodja$waar$zonnepanelen$
stroom$voor$een$computerlokaal$opwekken.$Deze$partnership$
heeft$ook$een$onderwijskundige$component.$Voor$groep$acht$is$
een$lespakket$wereldburgerschap$ontwikkeld.$Het$lespakket$
bestaat$uit$zes$lesmodules$die$worden$gegeven$in$de$periode$
maart'april'mei.$Via$sociale$media$communiceren$Nederlandse$en$
Cambodjaanse$kinderen$met$elkaar$over$alledaagse$thema's.$

$

$Concept$SolarSchools$

Ondanks$de$verschillende$onderwijskundige$visies$van$scholen$
liggen$aan$elke$onderwijsmethode$kerndoelen$ten$grondslag.$Dit$
is$een$eis$van$de$overheid$[4].$SolarSchools$is$opgezet$in$het$kader$
van$deze$kerndoelen.$De$aansluiting$is$met$name$gevonden$in$de$
leerlijnen$Engels$(kerndoelen$16$en$17),$oriëntatie$op$jezelf$en$de$
wereld$(kerndoelen$36'50)$en$kunstzinnige$oriëntatie$(kerndoelen$
54'56).$$

Onder$de$noemer$"wereldburgerschap"$is$er$nu$vernieuwde$
aandacht$voor$het$ontwikkelingsdebat$in$het$onderwijs.$"Nu$de$
wereld$steeds$meer$verweven,$onderling$afhankelijk$en$kwetsbaar$
wordt,$zijn$we$gelijktijdig$burgers$van$verschillende$naties$en$van$
één$wereld$waar$het$lokale$en$het$mondiale$verbonden$zijn.$"$[5].$
Grote$thema's$als$armoede,$honger,$duurzaamheid$en$
mensenrechten$komen$hierbij$om$de$hoek$kijken.$$

$

$Leerlingen$van$De$Kubus$discussiëren$over$een$chat$voor$
Cambodja$

Zonder$de$juiste$aandacht$zal$dit$alles$voor$veel$kinderen$een$"ver$
van$mijn$bed"$show$blijven.$In$het$project$"SolarSchools"$worden$
leerlingen$op$constructieve$en$sympathieke$wijze$bewust$gemaakt$
van$hun$mondiaal$burgerschap.$Via$internet$(het$gaat$immers$om$
computer'onderwijs!)$maken$kinderen$op$een$laagdrempelige$
manier$kennis$met$elkaars$leefwereld$en$culturele$gewoonten.$
Rondom$vijf$onderwerpen$zijn$lessen$opgezet$die$in$beide$landen$
tegelijkertijd$worden$gegeven.$$

De$lesonderwerpen$zijn:$

1. Wonen$en$familie$
2. Leefomgeving$
3. Voedsel$
4. Schoolleven$
5. Religie$en$Cultuur$$

Elke$lesmodule$duurt$een$dagdeel$en$wordt$afgesloten$met$een$
evaluatie$van$een$halfuur.$De$kinderen$verdiepen$zich$in$kleine$
groepjes$in$een$onderwerp$aan$de$hand$van$opdrachten.$Ze$
maken$een$collage$met$een$combinatie$van$foto's,$tekeningen,$
pictogrammen$en$Engelse$woordjes.$Leerlingen$in$Cambodja$
voeren$gelijktijdig$dezelfde$opdrachten$uit.$Vervolgens$posten$de$
leerlingen$van$beide$scholen$hun$werkstuk$via$Google+$(soortgelijk$
aan$Facebook).$Met$eenvoudige$Engelse$woordjes$en$"likes”$(vind'
ik'leuk)$reageren$de$groepjes$op$elkaars$werkstuk.$In$de$tijdlijn$
kunnen$de$leerlingen$de$conversatie$volgen$en$beelden$
toevoegen.$$

Aan$de$thematische$lessen$gaat$een$introductieles$vooraf.$De$
kinderen$maken$dan$kennis$met$hun$partnergroepje$en$krijgen$les$
in$het$communiceren$via$beeldentaal.$$

In$2012$is$het$SolarSchools$onderwijsprogramma$getest.$Een$
speciale$website$faciliteerde$de$correspondentie$tussen$
Nederlandse$en$Cambodjaanse$leerlingen.$Hiervoor$was$de$zgn.$
"pictowriter"$ontwikkeld,$waarmee$leerlingen$met$pictrogrammen$
complete$chats$naar$elkaar$konden$sturen.$Uit$de$evaluatie$bleek$
dat$het$lesprogramma$goed$aansloot$bij$de$behoeften$en$het$
plezier$van$alle$leerlingen,$maar$dat$de$communicatie$een$
Babylonische$spraakverwarring$opleverde.$Kinderen$bleken$de$
symbolen$verschillend$te$interpreteren.$In$2013$is$het$programma$
verbeterd.$De$chats$worden$nu$als$foto$van$werkstukken$gepost$
bij$Google+.$Hiermee$zijn$de$interpretatie$misverstanden$opgelost$
en$is$de$vocabulaire$van$de$beeldentaal$ongelimiteerd$geworden.$

Nederlandse$school$ Cambodjaanse$school$

Dear Tra, 

how are  
you? 

Dear Tom, 

I am fine! 
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De"ontwikkelingshulp"
Een$kwart$van$het$dak$van$De$Kubus$genereert$geld$om$computer$
onderwijs$op$een$Cambodjaanse$school$financieel$mogelijk$te$
maken.$$

Stichting$PicoSol$ondersteunt$zonne'energieprojecten$in$
ontwikkelingslanden.$Juist$op$plaatsen$waar$de$mensen$zonder$
stroom$leven,$is$het$aanbod$van$zonlicht$het$grootst:$in$
ontwikkelingslanden,$op$het$platteland.$Elektriciteit$biedt$nieuwe$
mogelijkheden$voor$de$bevolking$om$zich$te$ontwikkelen.$Door$de$
hoge$kosten$van$een$openbaar$net,$hebben$veel$mensen$geen$
toegang$tot$deze$mogelijkheden.$Zonnepanelen$bieden$een$
passend$alternatief.$Zonnepanelen$genereren$stroom$op$de$plaats$
waar$het$nodig$is.$$

In$2009$werd$PicoSol$door$de$Cambodjaanse$gouverneur$Bun$
Pheng$gevraagd$om$een$plan$te$maken$voor$introductie$van$
computeronderwijs$in$zijn$district$Lvae$Em.$"Ons$district$bevindt$
zich$nabij$de$hoofdstad$Phnom$Penh",$was$zijn$redenering,$"en$

computervaardigheden$geven$onze$kinderen$toegang$tot$werk$en$
een$beter$leven".$Het$district$ligt$aan$de$overzijde$van$de$Mekong$
rivier.$Het$zou$het$nog$vele$jaren$duren$voordat$daar$elektriciteit$
werd$aangelegd.$Zonder$zonne'energie$dreigt$een$hele$generatie$
aansluiting$te$verliezen$met$de$maatschappij.$

$

$Medewerkers$PicoSol$in$gesprek$met$lokale$autoriteiten$in$
Cambodja$bij$de$planning$van$zonne'energieprojecten$

De$projecten$van$PicoSol$zijn$zelfvoorzienend.$Zonnepanelen$
genereren$niet$alleen$schone$elektriciteit,$maar$het$project$als$
geheel$krijgt$ook$een$duurzaam$karakter$door$een$verdienmodel$
in$het$project$te$introduceren.$PicoSol$plaatst$zonnepanelen$op$
twee$scholen$en$verbindt$deze$aan$elkaar.$In$Cambodja$wordt$
zonne'energie$opgewekt$om$computerles$mogelijk$te$maken.$In$
Nederland$wordt$zonne'energie$opgewekt$om$het$onderhoud$van$
de$installaties$te$bekostigen.$De$Nederlandse$school$betaalt$voor$
de$opgewekte$stroom.$Zonder$dit$partnership$zouden$de$
zonnepanelen$en$computers$op$de$school$in$Cambodja$na$enkele$
jaren$in$ongebruik$raken.$Scholen$daar$hebben$zelf$geen$geld$voor$
onderhoud$van$de$apparatuur.$Er$is$vaak$al$te$weinig$geld$voor$
leermiddelen,$salaris$voor$personeel$en$onderhoud$van$het$
gebouw.$

$

$Nederlandse$zonnepanelen$sparen$voor$onderhoud$in$
Cambodja$

SolarSchools$biedt$een$oplossing$voor$de$onderhoudskosten$van$
de$zonne'energie$installatie$in$het$ontwikkelingsland.$
Zonnepanelen$bij$een$Nederlandse$partnerschool$zorgen$voor$de$
verdiensten.$Het$bedrag$dat$bespaart$wordt$met$de$zonnepanelen$

Intercultureel"watertanden"
Het$ derde$ thema$ gaat$ over$ eten.$ Groepsgewijs$ maken$ de$
kinderen$een$ gerecht$dat$ zij$ lekker$ vinden$en$maken$er$ een$
beeldverslag$van.$Een$zevental$heerlijke$Cambodjaanse$beeld'
recepten$ werden$ zo$ via$ internet$ uitgewisseld.$ In$ Nederland$
werd$ ondertussen$ stevig$ gekookt$ door$ de$ zeven$ partner'
groepjes.$ Drie$ patat'gerechten,$ een$ wrap'gerecht,$ een$
appeltaart$en$boerenkool$stamppot$staan$er$op$het$menu.$

$

!$Groepje$2$uit$Cambodja$wist$met$dit$beeldverslag$van$hun$
maaltijd$bij$hun$Nederlandse$partnergroepje$(goed$voor$patat$
met$ kip)$ de$ uitspraak$ te$ ontlokken:$ "Ze$ zijn$ daar$ dan$ wel$
armer,$maar$het$eten$is$wel$een$stuk$rijker!"$

Nederlandse$school$ Cambodjaanse$school$

Voor$onderhoud$
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op$het$dak$van$de$Nederlandse$school$wordt$aan$PicoSol$
uitgekeerd$om$de$spaarpot$voor$het$onderhoud$te$vullen.$PicoSol$
heeft$daarvoor$een$voldoende$groot$aandeel$in$het$zonnedak$van$
De$Kubus$als$lid$van$de$coöperatie$Zon@School.$

Voordat$de$vraag$van$Bun$Pheng$kan$worden$beantwoord$met$
computerklassen$op$zonne'energie$in$zijn$district,$is$SolarSchools$
stap$voor$stap$ontwikkeld$als$compleet$product,$bestaande$uit$
apparatuur,$onderwijsmodules$en$organisatiemodel.$Het$is$
uiteindelijk$proefondervindelijk$uitgetest$bij$De$Kubus$(vlakbij$het$
hoofdkantoor$van$PicoSol$in$Amersfoort)$in$combinatie$met$een$
Cambodjaanse$school$in$het$dorp$Srê$Ampil,$niet$ver$van$Phnom$
Penh$en$vlakbij$de$Cambodjaanse$vestiging$van$PicoSol.$$

$

$De$computerklas$in$het$Cambodjaanse$dorp$Srê$Ampil$$

SolarSchools$is$nu$klaar.$Als$concept,$als$inspirerend$voorbeeld$en$
als$combinatie$van$flankerende$materialen$kunnen$scholen,$
wijkondernemingen$en$ontwikkelings'organisaties$het$gebruiken.$$

$

Dankwoord"

Zon@School$maakt$zonne'energie$op$schooldaken$mogelijk$
zonder$subsidie.$Voor$de$ontwikkeling$van$het$proefproject$Zon$op$
de$Kubus$en$voor$SolarSchools$is$wel$enige$financiële$hulp$
geboden.$De$Gemeente$Amersfoort$heeft$de$notariële$kosten$
voor$de$oprichting$van$de$coöperatie$gedragen.$De$VisiKids$
informatiedisplay$en$de$Webbox$zijn$financieel$mogelijk$gemaakt$
door$het$buurtbudget$van$Soesterkwartier.$Stichting$Net4Kids$en$
De$Wilde$Ganzen$hebben$de$uitvoering$voor$het$deel$van$
SolarSchools$in$Cambodja$financieel$mogelijk$gemaakt.$

$

$

$

$

Bronnen"
$
[1]$Wijkondernemingen,$tijdschrift$over$de$veranderende$relatie$tussen$
samenleving$en$overheid,$Aedes/$ministerie$Binnenlandse$zaken,$Nr.$1,$
2012$
[2]$Vereniging$Duurzaam$Soesterkwartier,$
www.duurzaamsoesterkwartier.nl,$Amersfoort,$2010$
[3]$Zon$op$School,$website$www.zonschool.nl,$2013$
[4]$Jan$Greven,$Jos$Letschert,$"Kerndoelen$primair$onderwijs",$Ministerie$
OCW,$Den$Haag,$2006$
[5]$Christine$Carabain,$Shelena$Keulemans,$Marije$van$Gent,$Gabi$Spitz,$
"Mondiaal$burgerschap,$van$draagvlak$naar$participatie",$NCDO,$
Amsterdam,$2012$
$

Replicatiekosten"
Productontwikkeling$kost$tijd$en$geld.$In$onderstaande$tabel$
staat$een$overzicht$van$de$projectkosten$en$de$
exploitatiekosten.$$

1."Projectkosten"
$Onderdeel! Investering!

Computerapparatuur$ $€$$$$$$$$8.000$$

Solar$system$ $€$$$$$$$$5.000$$

Installatiekosten$ $€$$$$$$$$2.000$$

Verbouwkosten$ $€$$$$$$$$1.500$$

Leermiddelen$ $€$$$$$$$$$$$500$$

Training$en$supervisie$ $€$$$$$$$$3.000$$

$
$€$$$$$$20.000$$

2."Exploitatiekosten"
$Onderdeel! Kosten/jaar!

Internetverbinding$ $€$$$$$$$$$$$500$$

Parttime$leraar$ $€$$$$$$$$$$$500$$

Onderhoud$/$vervanging$ $€$$$$$$$$$$$250$$

$
$€$$$$$$$$1.250$$

$

Als$ de$ exploitatiekosten$ geheel$ opgebracht$ worden$ uit$
opbrengsten$van$zonne'energie,$zou$dat$betekenen$dat$er$een$
investering$van$25$duizend$euro$in$Nederlandse$zonnepanelen$
nodig$zouden$zijn.$Dat$is$meer$dan$het$dak$van$de$Kubus$kan$
bevatten.$

In$ het$ proefproject$ is$ gebruik$ gemaakt$ van$ een$
internetverbinding$van$de$buren$van$de$Cambodjaanse$school$
(PicoSol)$ en$ wordt$ de$ leraar$ betaald$ door$ het$ weeshuis$
waarmee$wordt$ samengewerkt.$Het$bedrag$ van$€$ 250,'$ voor$
onderhoud$ en$ vervanging$ wordt$ jaarlijks$ verdiend$ met$ een$
aandeel$van$€$5000,'$in$de$zonnepanelen$op$De$$Kubus.$$


