
 
 

 

Betreft:  Informatie ventilatie op school 
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Geachte ouder/verzorger, 

In de zomervakantie is de discussie ontstaan of de ventilatie op scholen invloed heeft op de 

verspreiding van het coronavirus. Dit naar aanleiding van een corona-uitbraak in een verpleeghuis en 

de mogelijke rol van het ventilatiesysteem daarbij. Het RIVM heeft aangegeven dat het op dit 

moment onduidelijk is of aerogene verspreiding (verspreiding via de lucht) een rol heeft gespeeld bij 

de verspreiding van het virus en dat ventilatiesystemen hierbij geen rol lijken te hebben. Zij zien 

daarom geen reden om het huidige beleid aan te passen en verwijzen naar de bestaande wettelijke 

eisen in het bouwbesluit (zie hieronder). Wel hebben ze scholen geadviseerd om hun ventilatie te 

controleren op de daarvoor geldende eisen. 

Samen met onze huisvestingsadviseur en externe specialisten is de situatie op Impuls onderzocht en 

is er gekeken of we voldoen aan de wettelijke eisen en welke stappen ondernomen kunnen worden 

om de luchtkwaliteit te optimaliseren.  

Wettelijke eisen m.b.t. ventilatie 

Ten eerste gelden er verschillende normen en adviezen voor ventilatie van schoolgebouwen 

gebouwd/verbouwd vóór en ná 2012. De normen voor gebouwen die vóór 2012 zijn 

gebouwd/verbouwd, liggen lager. Om de luchtkwaliteit op deze scholen te optimaliseren zullen over 

het algemeen dus meer maatregelen getroffen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

aanvullend luchten en spuien (ramen en deuren openen).  

Omdat er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van de binnenlucht en het aanwezige CO2 in een 

ruimte is het CO2 gehalte een goede graadmeter om te beoordelen of er extra geventileerd moet 

worden. In lijn met het advies van het RIVM en het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen 

(LCVS) zoekt Onderwijsgroep Buitengewoon in de beoordeling van haar gebouwen aansluiting bij 

gezondheidsgrenswaarden zoals deze ook vanuit de Arbo-deskundige beoordeling worden 

gehanteerd. Dat wil zeggen: 

- Bestaande bouw vóór 2012 maximaal 1200 ppm CO2 (6 dm3/sec/persoon)  

oftewel Frisse scholen klasse C 

- Nieuwbouw vanaf 2012  maximaal 950 ppm CO2 (8,5 dm3/sec/persoon)  

oftewel Frisse scholen klasse B 

Het gebouw van Impuls dateert van 2015 en is al volledig uitgerust met een CO2 gestuurd 

ventilatiesysteem, waarbij de signaalwaarde voor aanvullend ventileren is ingesteld op 600 ppm CO2. 

De installatie is vorige week voor de zekerheid nog volledig nagelopen en gecontroleerd met als 

conclusie dat we ruimschoots voldoen aan de op dit moment geldende eisen.  

Zie vervolg 
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Aanvullende maatregelen 

Naast het voldoen aan de wettelijke eisen zijn alle docenten geïnstrueerd om de luchtkwaliteit in de 

klas verder te optimaliseren en de kans op verspreiding van ‘vervuilde’ lucht te beperken. Denk 

hierbij aan het uitzetten of gebruik van airco’s en ventilatoren.  

Bijdragen aan de gezondheid van medewerkers en leerlingen 

Ondanks dat het RIVM stelt dat niet bewezen is dat ventilatiesystemen verband houden met het 

verspreiden van het coronavirus, willen we als school waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de 

gezondheid van onze medewerkers en leerlingen. We zorgen er dus voor dat de luchtkwaliteit en het 

binnenklimaat in de klas zo optimaal mogelijk zijn.  

Mocht blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn dan wordt u hierover geïnformeerd.  

 

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij teamleider Thijs van Montfort of bij ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet,  

IMPULS 

Gert-Jan Wismans, directeur 


