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Onderwerp:  Luchtkwaliteit in schoolgebouwen 

 

Inleiding: 
In de landelijke bladen lazen we dat de luchtkwaliteit van de klaslokalen in scholen vaak ondermaats is terwijl Corona oprukt 
bij jongeren. De ventilatie onderhouden en verbeteren is vaak al een dringend advies echter nu nog meer noodzakelijk gezien 
het hier om de gezondheid gaat van onze jongeren en de scholen over enkele weken weer opengaan. 
 
 
Vraag 1 
Deelt het college de zorgen over het verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en het risico op Corona besmettingen? 
 
Antwoord 
De opening van de scholen na de zomervakantie blijft door de opgelopen besmettingen afgelopen maanden zorgelijk.  
Met name als het gaat om de VO scholen (basisschool kinderen spelen volgens het RIVM een kleine rol in de verspreiding van 
het  coronavirus). Het is belangrijk dat de scholen alle richtlijnen van het RIVM blijven volgen.  
 
Goed onderhouden van ventilatiesystemen en verbeteren van het binnenklimaat wanneer het kan, is altijd het advies 
geweest. Op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen volgens het RIVM niet nodig, als ze 
voldoen aan het bouwbesluit. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van 
belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan 
een prettig en gezond binnenklimaat (https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-
onderbouwing).  
 
Vraag 2 
Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat in zeker een kwart van de scholen de kwaliteit van de 
binnenlucht niet goed is. Kunt u aangeven of er ook scholen binnen GM bij die 25% hoort?  
  
Antwoord 
De binnenlucht kwaliteit van scholen in bestaande bouw is in relatie tot de nieuwbouwnorm binnenmilieu (Frisse scholen 
klasse B – IHP) zeker niet optimaal. Echter betekent het niet dat de scholen niet zouden voldoen aan de geldende van 
toepassing zijnde regelgeving voor hun schoolgebouwen. Of er ook scholen uit onze gemeente zijn die tot die 25% horen 
weten we niet.  
 
De schoolbesturen zijn de afgelopen periode door voor hen bekende partijen  zoals de ‘VO raad’ al gewezen op het belang van 

goed ventileren (https://www.vo-raad.nl/artikelen/ventilatie-check-voor-een-corona-proof-schoolgebouw). Ook ‘het 

schooldomein’ heeft scholen via hun kanalen (website en magazine) over dit onderwerp geïnformeerd 

(https://www.schooldomein.nl/ventilatie-check-voor-een-corona-proof-schoolgebouw/).  In beide hiervoor genoemde 

verwijzingen zijn dezelfde informatiebronnen opgenomen met dezelfde adviezen.  

 
Vraag 3 
Is er op de scholen in GM de afgelopen maanden nader onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit? Indien metingen zijn 
gedaan, volgens welke normen is dit gebeurd? Is er bij de metingen rekening gehouden met mogelijk verband Corona en de 
te nemen maatregelen voor luchtkwaliteit? En is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente of de scholen zelf? 
 
Antwoord 
Er zijn scholen die al na de eerste berichtgevingen over aerosolen de ventilatiesystemen van hun schoolgebouwen hebben 
laten onderzoeken. De precieze uitkomsten hiervan zijn ons niet bekend, scholen hebben ons niet benaderd naar aanleiding 
van hun bevindingen. We weten wel uit de reguliere contacten met de scholen wel een aantal scholen maatregelen hebben 
getroffen waar dat nodig was.  
Het in stand houden en verrichten van aanpassingen aan installaties is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. 
Bij de 3 schoolgebouwen waar we als gemeente eigenaar van zijn hebben we ook onderzoek gedaan. Dit heeft geen 
veranderingen opgeleverd.  
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Ook voor andere vergelijkbare panden waar we verantwoordelijk voor zijn, zoals gymzalen en consultatiebureaus laten we 
onderzoeken of alles klopt en voldoende werkt.  
 
Ventilatie in (oude) schoolgebouwen is en blijft een probleem, zolang er te veel leerlingen in één ruimte zitten en het systeem 
niet hierop is berekend. Het gebruik van de ruimten moet in overeenstemming zijn met de theoretische berekening voor de 
ruimten conform Bouwbesluit. Zelfs met geavanceerde technologie (nieuwbouw norm) blijft het dan alsnog een opgave om 
het CO2 gehalte op een gezond niveau te houden.  
  
De scholen in Gooise Meren kennen grote verschillen in bouwjaar, variërend van begin 1900 tot 2018. Gebouwen van vóór 
1992 kennen geen bouwbesluit, maar gemeentelijke bouwverordeningen. Het eerste bouwbesluit dateert van 1992, daarna 
van 2003 en 2012. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard dat bij nieuwbouw 
voor lucht minimaal Frisse Scholen label B. moet worden gerealiseerd.  Bij enkele scholen is sprake van een bouwjaar waarin 
nog geen bouwbesluit bestond. Voor deze gebouwen is het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw van toepassing, waar het 
RIVM naar verwijst. De daarin opgenomen ventilatie eisen kunnen met natuurlijke ventilatie (regelmatig ramen open e.d.) 
bereikt worden, maar gezien het belang is het verkrijgen van zekerheid hierover nodig. Derhalve heeft het Ministerie van 
OCW de scholen opgeroepen om vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen communiceren waar de school 
staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om 
ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt 
bijgedragen aan het landelijk beeld.  
 
Vraag 4 
Is het college van mening dat de Corona uitbraak een extra reden is om haast te maken met het verbeteren van de 
luchtkwaliteit op alle scholen in GM en hiermee kritisch te kijken naar mogelijk versnelde voortgang IHP? Zo ja, 
is het college dan ook voornemens om mogelijk versneld acties uit te voeren van de onderdelen die relevant zijn m.b.t. de 
luchtkwaliteit uit het IHP om een gezonde luchtcirculatie te garanderen en dan met name in het VO gezien het groeiend 
aantal jongeren met Corona? Dit omdat er in het najaar nog wel geventileerd kan worden middels het openzetten van de 
ramen. Straks in de winter kan dit niet.  
 
Antwoord 
Alle scholen zullen vóór 1 oktober laten weten of ze voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op hun gebouwen (zie 
ook antwoord op vraag 3).  
 
Momenteel is het nog niet duidelijk waar een 'Covid19' veilig ventilatiesysteem aan moet voldoen. Helaas ontbreek hier nog 
een wetenschappelijke onderbouwing voor. In het IHP is zowel bij nieuwbouw als bij renovatie de ambitie om te kunnen 
voldoen aan Frisse Scholen Klasse B. Voor wat betreft de investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming en verbetering 
van het binnenklimaat binnen de instandhoudingsscenario’s wordt het revolverend fonds genoemd in het IHP. Het is onze 
intentie om dit scenario de komende maanden nader uit te werken, zodat ook voor die scholen op termijn mogelijk 
maatregelen kunnen worden getroffen. 
 


