
 
 

 

 

Beste ouders, verzorgers,  

Via deze brief willen we u informeren over de ventilatie op onze scholen. Alle berichtgeving 
over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit 
begrijpen we, omdat de materie niet eenduidig en soms ook complex is. Door u van actuele 
informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken. 

De ventilatiesystemen in de scholen van CPOW zijn aangelegd conform het destijds 
geldende (wettelijk geregelde) Bouwbesluit en voldoen daar ook aan. Een gemeente toetst 
dit en kan ook eventueel handhavend optreden. Naast het Bouwbesluit gelden overigens ook 
wettelijk verplichte Arbo-eisen. In het Arbobesluit is geregeld dat daarvoor de eisen uit het 
Bouwbesluit gelden. Voor scholen zijn deze eisen weer vastgelegd in de Arbocatalogus. 
 
Of de gewenste ventilatiestroom in een gebouw daadwerkelijk tot stand komt hangt af van 
het gebruik van de in het gebouw aanwezige voorzieningen. In onze schoolgebouwen zijn 
verschillende ventilatiesystemen geïnstalleerd waarvan de meeste mechanisch gestuurd zijn. 
Er zijn ook scholen waar deze mechanische vorm van ventilatie (nog) niet aanwezig is. De 
ventilatie komt dan tot stand via natuurlijke toe- en afvoer van ‘verse’ buitenlucht door ramen 
te openen en door roosters en andere spuivoorzieningen.   
 
In overleg met de GGD zijn we vorig jaar, voor de scholen zonder een mechanische 
ventilatiesysteem, overgegaan tot aanschaf van CO2-meters in de klaslokalen. Het CO2 
(kooldioxide) niveau is een goede graadmeter voor de luchtkwaliteit en daarmee ook de 
ventilatiebehoefte. De leerkracht kan, met de meters in de hand, controleren of er op een 
juiste wijze gebruik wordt gemaakt van de in het lokaal aanwezige ventilatievoorzieningen. 
De CO2-grens waardes zijn zichtbaar en die mogen de 1200 ppm niet te vaak overschrijden. 
Als deze grens wordt overschreden, moet er worden geventileerd.   
 
Uiteraard zouden we graag zien dat al onze scholen worden voorzien van een mechanisch 
ventilatiesysteem. Het mechanische systeem garandeert toevoer van ‘verse’ buitenlucht 
i.c.m. afvoer van ‘vuile’ binnenlucht en verhoogt tevens het comfort in de lokalen (geen 
hinder van vocht, kou, tocht e.d.). De overheid heeft vorig jaar een subsidie regeling in het 
leven geroepen (welke maximaal 30% van de totale kosten vergoedt) om hierin te voorzien. 
Gemiddeld kost een dergelijk ventilatie systeem €15.000,- per lokaal. Aangezien de 
gemeentes verantwoordelijk zijn voor onderwijshuisvesting en wij voor de instandhouding 
ervan is er een gedeelde verantwoordelijkheid. De overheid eist, bij de verstrekking van de 
subsidie, cofinanciering. Er dienen dus afspraken te worden gemaakt over de overige 70% 
aan kosten waarbij ervan uit wordt gegaan dat gemeenten en schoolbestuur hiervan beide 
35% vergoeden. 
 
Helaas blijkt dat veruit de meeste gemeenten in het land, en ook de gemeenten waar onze 
scholen zijn gevestigd (op gemeente Waterland na), de gelden simpelweg niet hebben of 
niet ter beschikking willen stellen. Hierover zijn ook, op landelijk niveau, zorgen geuit. We 
verwachten dat het nieuwe kabinet met een nieuw betaalbaar en uitvoerbaar plan komt voor 
zowel gemeenten als schoolbesturen om mechanisch ventileren op alle scholen in 
Nederland te kunnen realiseren.  
 
Ik hoop dat ik u middels deze brief voldoende heb geïnformeerd. 
 

Met vriendelijk groet, 

Erik Abbink, Voorzitter college van bestuur CPOW. 


