
Lesbrief Milieuprestatie voor 
MBO en HBO



Programma

• Uitleg plan ‘lesbrief milieuprestatie ‘
• Feedback, discussie

• Graag uw microfoon uit tijdens de presentatie uit en na de 
presentatie open.

• Even voorstellen
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Lesbrief Milieuprestatie

• Opdrachtgever Stichting Bouwkwaliteit, beheerder Bepalingsmethode 
Milieuprestatie en Nationale Milieudatabase (basis voor MPG-berekening)

• Doel: bekendheid geven aan Bepalingsmethode en NMD, kennis van 
milieuprestatie verbreden en verdiepen

• Voor HBO en MBO
• Lesbrief samengesteld door W/E adviseurs en Pantheon-seminars i.s.m. 

klankbordgroep van docenten
• Planning: gereed voor opleidingsjaar 2020/2021
• Wordt kosteloos beschikbaar gesteld

3



Ambitie
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De gehele gebouwde omgeving circulair in 2050. 
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https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2020/02/WE9925_circulaire-producten-en-diensten.pdf
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Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden 
en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te 
vervuilen en ecosystemen aan te tasten door gebruik te maken van zoveel mogelijk 
hernieuwbare grondstoffen. Bouwen op een wijze die economisch, sociaal cultureel en 
ecologisch verantwoord is. Hier en daar, nu en later.
Lexicon Circulair Bouwen, Platform CB’23

Milieuprestaties zijn prestaties met betrekking tot milieueffecten en milieuaspecten, bijvoorbeeld 
MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) of milieukostenindicator (MKI).
Lexicon Circulair Bouwen, Platform CB’23

De MPG is de rekenmethodiek om 
de milieueffecten van circulariteit te beoordelen.



Milieuprestatie

• Bepalingsmethode gebaseerd op 
levenscyclusanalyse (LCA)

• Vaststelling van verschillende 
milieueffecten van een grondstof, 
materiaal, bouwdeel of 
bouwproduct

• Gebruik
• Schadelijke emmissies
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Milieueffecten
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MPG berekening analyseren

reguliere 
woning

nul-op-de-
meter woning

Fundering 07 % 05 %

Vloeren 16 % 13 %

Draagconstructie 07 % 11 %

Gevels 18 % 13 %

Daken 06 % 04 %

Installaties 33 % 45 %

Inbouw 13 % 09 %

Vorm en indeling:
• Aantal bouwlagen
• Verdiepingshoogte
• Gevel oppervlak (erker, uitbouw, 

siergevels)
• Aandeel open geveldeel 

(beglazing)



MPG berekening analyseren

Wat valt op? 



MPG berekening optimaliseren

Minder materiaal
Bio-based of hoog 
aandeel gerecycled

Bewuste 
materiaal 

keuze 

Beperk 
energievraag

Gebruik duurzame 
energie

Gebruik fossiel 

efficiënt

Trias Energetica



Milieuprestatie strategieën

• 10R
• Ladder van Lansink
• Steward Brand 6S-model
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Relatie met Energie

• Duurzaamheids
Prestatie
Gebouwen 
(DPG) 
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Lesbrief doelstelling 1

Studenten leren circulair te denken.

Denken in milieueffecten op basis van levenscyclusanalyse, conform de 
Bepalingsmethode Milieuprestatie
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Lesbrief doelstelling 2

Milieu-impact van het materiaal
• Uitputting
• Uitstoot
• Energieverbruik

 Gebouwontwerp
• Keuze installaties
• Hoeveelheden en omvang bouwwerk
• Compactheid
• Massa van de constructie
• Materiaaltoepassing in samenhang met 

andere materialen en het ontwerp

 Gebruik
• Onderhoud
• Aanpasbaarheid

 Levensduur
• Beoogde levensduur bouwwerk en 

levensduur onderdelen
• Beoogd hergebruik

 Hergebruik & recycling
• Hoogwaardigheid secundair materiaal
• Losmaakbaarheid constructie
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Inzicht geven in de factoren en aspecten die milieuprestatie bepalen.
Weten hoe je de milieuprestatie kan verbeteren.

Factoren van invloed op de milieuprestatie van een bouwwerk:  



Lesbrief doelstelling 3

Doelstelling: studenten wegwijs maken in Circulair Land

• Instrumenten

• Methodieken

• Keurmerken

• Certificaten

• Organisaties
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Lesbrief doelstelling 4

Studenten ervan bewust maken dat de bouw fundamenteel aan het veranderen is 
qua bouwproducten, qua bouwproces. Smart buildings die energie opleveren maar 
geen negatieve impact op het milieu hebben.

Hoogwaardig hergebruik: (a) materialenpaspoort; b) losmaakbaarheid en aanpasbaarheid
 Industrieel gefabriceerde bouwproducten
Bouwproces en bouwmaterieel CO2-neutaal
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 

(Vamil)
Duurzaam inkopen

Over 10 jaar ziet de bouw er anders uit.
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MPG-berekening ???

Lesbrief in aanleg geen knoppencursus.

Vragen:

• Krijgen de studenten al les in het maken van een MPG-berekening?

• Dienen de studenten in staat te zijn een MPG-berekening te maken?

• Vindt u dat het leren maken van een MPG-berekening onderdeel van 
de lesbrief moet zijn?
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Aanpak

Docenten lesmateriaal aanbieden die als een geheel in het 
lesprogramma kunnen opnemen dan wel in blokjes of delen kunnen 
opnemen in het eigen lesprogramma.
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Globaal beeld MBO

• Gericht op middenkaderfunctionaris bouw, 4 jarige opleiding, niveau 4
• Van ontwerp tot uitvoering
• Van bouwkundig tekenaar tot projectleider en zelfstandig 

bouwondernemer 

Algemeen beeld
• 1e en 2 jaar: basisjaren, algemeen brede vorming
• 3e en 4e jaar: specialisatie, stage en eindprojecten
• gedurende de opleiding groeiende zelfwerkzaamheid en zelfstudie
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Globaal beeld Milieuprestatie-onderwijs in het HBO

• 1e jaar: kennisoverdracht milieuprestatie is basaal en compact. Bij alle 
hogescholen komen de verschillende invalshoeken aan bod: a) 
duurzaamheid (milieuprestatie en energieprestatie), b) materiaalkunde, c) 
regelgeving. De focus verschilt. 

• Bij sommige scholen basale kennisoverdracht milieuprestatie ook in 2e jaar.
• Na het 1e semester meer zelfstandigheid in de vorm van projectmatig 

werken. 
• Aanpak: hoorcolleges en eenvoudige opdrachten. Studenten maken 

opdrachten om materialen te vergelijken en een eenvoudige MPG-
berekening.

• Het 3e en 4e jaar biedt individuele of groepsgerichte leertrajecten, ingevuld 
met stage, minoren, groepsprojecten en afstudeeronderzoeken. 
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Vertaalslag naar lesbrief
Te ontwikkelen aanbod basisjaren: 
• Basispresentatie over milieuprestatie en circulariteit: o.a. doelstellingen, 

termen, rekeninstrumenten, regelgeving, bepalende factoren, “grote vissen”.
• Opdrachten en oefeningen
• Achtergrondinformatie voor de docent.

Te ontwikkelen aanbod specialisatie: 
• Optimaliseren complex voorbeeldproject
• Specifieke kennisblokjes op basis van factsheets:

- hergebruik & recycling
- adaptiviteit en losmaakbaarheid
- meten van circulariteit
- biobased materialen
- gebouwenpaspoort 
- MPG en BENG
- duurzaam inkopen
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Eindtermen basisopleiding 1e en 2e jaar

KENNEN / WETEN /VAN HET BESTAAN AFWETEN
• Doelstellingen circulair bouwen
• Strategie-kennis: 10-R strategieën van circulariteit, Ladder van Lansink, etc.
• De aspecten die de milieuprestatie bepalen en de grote vissen
• Uitleg stelsel en werking onderdelen: LCA, NMD, Bepalingsmethode, MPG-

rekeninstrumenten
• Regelgeving: welke gebouwfuncties, MPG-eis, ontwikkeling regelgeving
• MPG en gebouwontwerp
• Overzicht keurmerken, labels en certificaten, zoals BREEAM-NL, GPR 

gebouw, LEED, NIBE milieuclassificaties, Greenworks
• Kennisbronnen (relevante websites, fundamentele publicaties, 

richtinggevende artikelen, gebouwenbibliotheek van RVO, informatieve 
youtube video’s en podcasts)
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Eindtermen basisopleiding 1e en 2e jaar

KUNNEN/VAARDIGHEDEN
• ‘Grote vissen’ kunnen identificeren en die kunnen plaatsen in een MPG-

berekening
• Een MPG-berekening van een eenvoudig bouwwerk optimaliseren
• Een strategie toepassen, zoals 10R of Ladder van Lansink
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Kennisbank Klimapedia

Voor HBO: opslag materiaal lesbrief in Klimapedia
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Vragen aan klankbordgroep

• Commentaar en adviezen over de hoofdstructuur 
• Commentaar en adviezen over het te ontwikkelen lesaanbod

• Wat gebeurt er op dit moment in het MBO-onderwijs met betrekking tot 
circulair bouwen / duurzaam bouwen / milieuprestatie?

• Maken de studenten een MPG-berekening?
• Zijn ze bekend met de voorschriften in het Bouwbesluit m.b.t. 

milieuprestatie?
• Zijn ze bekend met levenscyclusanalyse?
• Zijn ze bekend met duurzaamheidsstrategieën, zoals 10R, Steward Brand 6S-

model, Ladder van Lansink
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Aanmelding klankbordgroep

• communicatie@milieudatabase.nl
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