
Extra hulp voor verbeteren ventilatie 

Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het 

belang van goede ventilatie is. Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid. Leerlingen 

leren beter en leraren kunnen hun werk beter doen.  

Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, maken het ministerie van OCW, PO-Raad, 

VO-raad en de VNG afspraken die op de korte termijn resultaat opleveren. Natuurlijk hebben veel 

schoolbesturen en gemeenten al hard gewerkt aan betere ventilatie, maar er zijn ook veel scholen 

waar het nog niet goed is. Wij zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat op te 

lossen.  

Wij snappen dat deze afspraken niet ineens alle problemen met ventilatie oplossen, maar we zorgen 

er wel voor dat de situatie nu snel verbetert.  

Er is kort geleden onderzocht hoe de schoolgebouwen er bij staan. Het blijkt dat bij veel scholen 

meer nodig is dan alleen betere ventilatie om schoolgebouwen gezond, duurzaam en geschikt voor 

goed onderwijs te maken. Dat willen wij ook aanpakken, dus ook daarover maken het ministerie van 

OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad binnenkort nog meer afspraken. 

Meten is weten 

Het is belangrijk om te weten of de ventilatie in de school goed is. Daarom moeten schoolbesturen 

voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. In nog niet alle klaslokalen hangt een CO2-

meter om de luchtkwaliteit te volgen. Met zo’n meter kun je goed zien of het nodig is extra te 

ventileren. Wij verbinden ons er aan om er voor te zorgen dat er in alle klassen CO2-meters zijn en 

spreken daarom het volgende af:  

- Het ministerie van OCW stelt via de lumpsumbekostiging voor scholen €17 miljoen 

beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Scholen die deze meters eerder hebben 

gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed.  

- Ruimte-OK geeft aan wat voor CO2-meters er zijn en wat ze kunnen. Ruimte-OK en de 

sectorraden helpen schoolbesturen met informatie over hoe en waar je deze CO2-meters 

kunt kopen. Hiervoor is de Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter 

opgesteld. 

- Als je CO2-meters gebruikt weet je hoe het er voor staat en kun je ingrijpen als er te veel CO2  

in de lucht zit. Er is veel winst te behalen met goed gebruik van het aanwezige 

ventilatiesysteem. Ruimte-OK hebben samen met de PO-Raad en de VO-raad gezorgd voor 

instructiekaarten die je in de klas kunt gebruiken. Daar staat hoe je een CO2-meter goed 

gebruikt en wat je kan doen als de meter te hoge waarden aangeeft. 

Hulp en advies 

Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen bij Ruimte-OK 

terecht. Het is nog niet bij alle scholen bekend dat ze gebruik kunnen maken van Ruimte-OK. Het 

inschakelen van deskundigen maken we daarom gemakkelijker:  

- Ruimte-OK heeft een hulplijn met het nummer 0800-0224402 en een website 

ventilatiehulp.nl waar je vragen over ventilatie kunt stellen en problemen met ventilatie kunt 

melden.  



- Het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG brengen de hulplijn en de website onder 

de aandacht en roepen onderwijspersoneel, schoolbesturen en gemeenten op hier gebruik 

van te maken.  

- De bestaande handreiking Optimaal ventileren op scholen wordt breder verspreid en 

toegankelijk gemaakt voor verschillende doelgroepen. Onderwijspersoneel en schoolleiders 

kunnen deze handreiking gebruiken om te weten wat ze moeten doen bij een hoog CO2-

niveau in de klas. 

- Ruimte-OK maakt duidelijk hoe je een goede risicoafweging kunt maken in het Risico 

Inventarisatie & Evaluatieplan. Daarmee kunnen schoolbesturen het belang van goede 

ventilatie wegen met andere risico’s. 

- Ruimte-OK zorgt dat scholen, bij een hulpvraag zo snel mogelijk door een expert van het 

hulpteam worden bezocht. Deze expert helpt met goed gebruik van bestaande 

ventilatiemogelijkheden en het maken van een plan om de ventilatie snel te verbeteren.  Ook 

kijkt hij wat er op langere termijn nog meer nodig is om de ventilatie op orde te krijgen. 

Zaken die nu niet kunnen worden aangepakt, omdat het een te grote verbouwing wordt die 

verder gaat dan alleen de ventilatie of omdat er niet genoeg geld voor is, of omdat niet 

duidelijk wie er voor verantwoordelijk is, worden hierbij verzameld en gerapporteerd aan de 

VNG, de PO-raad, de VO-raad en OCW.  

Lokaal beeld en vervolgacties 

Veel gemeenten en schoolbesturen overleggen regelmatig over onderwijshuisvesting en dus ook 

over ventilatie. Om goed te weten hoe het staat met de ventilatie, welke knelpunten er nog zijn en 

welke acties nodig zijn volgens het advies van het hulpteam, spreken wij af dat: 

- De VNG de wethouders onderwijs oproept om zo snel als mogelijk in overleg met de 

schoolbesturen na te gaan bij welke gebouwen het ventilatieprobleem het meest urgent is.  

- De VNG de gemeenten vraagt te inventariseren bij de schoolbesturen hoe het staat met de 

ventilatie in de schoolgebouwen en deze informatie spoedig te delen met Ruimte-OK. 

- De VNG de gemeenten vraagt om voor elke gemeente een ambtelijk contactpersoon aan te 

melden bij Ruimte-OK om snel praktisch afspraken te kunnen maken over de gezamenlijk 

aanpak door gemeenten en schoolbesturen van ventilatieproblemen op scholen in hun 

gemeenten.  

- Het ministerie van OCW zorgt dat er tot 30 april 2022 gebruik gemaakt kan worden van de 

bestaande SUViS-regeling. 

- De VNG gemeenten oproept om samen met schoolbesturen te bekijken of de resterende 

knelpunten gezamenlijk met o.a. de SUVIS-regeling opgelost kunnen worden. 

- Omdat het zich kan voordoen dat gemeenten en schoolbesturen met bestaande middelen en 

de SUVIS-regeling niet tot een (tijdelijke) oplossing komen, vinden de partijen het essentieel 

dat er ruimte komt voor mogelijke maatwerkoplossingen. Het ministerie van OCW neemt de 

verantwoordelijkheid op zich om de beste inzet van de overige € 140 miljoen gezamenlijk 

met partijen uit te werken voor deze maatwerkoplossingen en zet de reguliere 

besluitvorming hiervoor zeer snel in werking. 

Langere termijn 

De bovenstaande aanpak gaat alleen over een impuls voor het verbeteren van de ventilatie op korte 

termijn. Uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting funderend 

onderwijs blijkt dat er veel meer moet gebeuren met de verouderde schoolgebouwen, zoals geschikt 

maken voor het hedendaags onderwijs, het verbeteren van het binnenklimaat en verduurzamen van 



de gebouwen. Wij onderschrijven dat er voor de aanpak van die verouderde gebouwen een forse 

financiële impuls noodzakelijk is en gaan op korte termijn in gesprek om af te spreken hoe wij hier 

vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling aan gaan geven. 
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