
 

 

 
 
 
 

Enschede, 2 oktober 2020 
 
 
Beste ouder/verzorger/collega,  
  
 
Via deze brief willen we ouders, verzorgers en collega’s  informeren over de ventilatie in onze 
scholen. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 
discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de 
hoogte houden van de stand van zaken. 
  
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via 
aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit 
blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter 
voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen 
op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. 
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht 
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) 
helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat 
niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19. 
  
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 

gezondheidseisen voldoet, om er goed  in te kunnen leren en werken.  Minister Arie Slob (Onderwijs) 

heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in 

scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk 

Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen 

is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. 

  

Op 1 oktober is het eindrapport van de LCVS aan de minister overhandigd. Uit dit rapport blijkt dat 

30 procent van alle schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs aan de ventilatienormen 

voldoet. Van 9 procent van de gebouwen weten we dat ze niet voldoen. Van 61 procent van de 

gebouwen weten we niet of ze aan de normen voldoen, omdat de meting nog moet plaatsvinden. 

Het meten is vooral door praktische redenen niet gelukt, bijvoorbeeld doordat er geen 

installatiedeskundigen CO2-meters beschikbaar waren. Maar schoolbesturen hebben de afgelopen 

weken ook hun handen vol gehad aan het organiseren van de continuïteit van het onderwijs. Het 

onderzoek is gedaan in de zomerperiode waarin er volop geventileerd kon worden met openstaande 

ramen en geeft daarom geen representatief beeld. De PO-Raad en de VO-Raad pleiten daarom voor 

een vervolgonderzoek waarbij door middel van steekproeven per type schoolgebouw een beter 

beeld verkregen kan worden van de luchtkwaliteit op scholen, met bijbehorende kostenindicatie 

voor eventueel herstel. Het kabinet heeft hiervoor € 360 miljoen beschikbaar gesteld waarmee 

schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van 

schoolgebouwen te verbeteren. Aan dit bedrag zitten een aantal voorwaarden welke nader 

onderzocht moeten worden.  

  

 

http://www.vco-oostnederland.nl/
http://www.enschede.nl/


 

 

 

 

 

Ook al onze scholen hebben meegedaan met het onderzoek van de LCVS. De ventilatie binnen onze 

scholen voldoet aan de geldende richtlijnen en het geldende bouwbesluit. Uiteraard houden we 

rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in 

de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van 

persoon naar persoon vermijden. Daarnaast willen we het advies volgen van de PO-Raad om  

steekproefsgewijs in de school metingen te doen naar de luchtkwaliteit. Wij verwachten deze 

metingen voor het einde van dit jaar te kunnen verrichten en u begin 2021 te kunnen informeren 

over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.  

  

De kwaliteit van het  binnenklimaat (niet alleen de ventilatie maar ook de temperatuur) van de 

scholen baart ons wel zorgen. De leeftijd van de gebouwen en onze financiële mogelijkheden maken 

dat dit probleem niet eenvoudig en snel op te lossen is.  Wij hopen dat met het extra beschikbare 

budget en in nauwe samenwerking met de gemeente er stappen gezet kunnen worden om al onze 

leerlingen en personeelsleden in een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat en frisse lucht te 

kunnen laten werken.  

 

 

Met vriendelijke groet namens de besturen en gemeente Enschede, 
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Andries Mulder, VCO Oost-Nederland 
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