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Bijlagen 

Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter 

Navigator hulpteam ventilatie  

Handreiking Optimaal ventileren op scholen 

 

 

 

Geachte leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders, 

 

Het openhouden van de scholen is een prioriteit in het coronabeleid. Om op een 

verantwoorde manier fysiek onderwijs te kunnen volgen op school, is het onder 

meer belangrijk dat er goed geventileerd wordt. Frisse lucht en ventilatie zijn 

immers goed voor de gezondheid. Daarnaast leren leerlingen beter en kunnen 

leraren beter en veilig hun werk doen in een goed geventileerde ruimte.   

 

Veel schoolbesturen en gemeenten hebben al hard gewerkt aan betere ventilatie, 

maar er zijn ook veel scholen waar het helaas nog niet goed is. Omdat betere 

ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, hebben het ministerie van OCW, de 

sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt die op de korte termijn resultaat 

opleveren. Deze partijen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

de ventilatieproblematiek in scholen 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.  

 

In deze brief ontvangt u informatie over de belangrijkste afspraken en welke 

gevolgen dit heeft voor uw school.  

 

Een CO2-meter in ieder lokaal 

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

moeten scholen voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. In nog niet 

alle klaslokalen hangt een CO2-meter (kooldioxidemeter) om de luchtkwaliteit te 

volgen. Met zo’n meter kun je goed zien of het nodig is extra te ventileren.  
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Over CO2-meters zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Het ministerie van OCW stelt voor iedere school geld beschikbaar voor de 

aanschaf van CO2-meters. Dit totaalbedrag van 17 miljoen euro wordt 

toegevoegd aan de lumpsumvergoeding die scholen van de Rijksoverheid 

ontvangen. Scholen die deze meters al eerder hebben gekocht, krijgen de 

aanschaf op deze manier alsnog vergoed. 

• Kenniscentrum Ruimte-OK heeft een handreiking opgesteld waarin wordt 

aangegeven waar een goede CO2-meter aan moet voldoen. Het schoolbestuur 

kan deze informatie gebruiken bij het kopen van de meters. Deze handreiking 

is toegevoegd als bijlage. 
• 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 als het aanwezige 

ventilatiesysteem goed gebruikt wordt. Ruimte-OK heeft samen met de PO-

Raad en VO-raad een instructiekaart opgesteld die u in de klas kunt 

gebruiken. Op deze instructiekaart staat bijvoorbeeld hoe je een CO2-meter 

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

Deze instructiekaarten zijn te vinden op www.ventilatiehulp.nl. 

Hulp en advies 

Leraren, schoolleiders, schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig 

hebben over ventilatie kunnen bij Ruimte-OK terecht. We willen het scholen 

makkelijker maken om de ventilatie op orde te brengen. 

 

Over hulp en advies aan scholen zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Ruimte-OK heeft een hulplijn geopend: 0800-0224402 en een website 

gelanceerd: www.ventilatiehulp.nl. Hier kunt u terecht met al uw vragen over 

ventilatie, en problemen rondom ventilatie melden. 

• Er is een hulpteam met ventilatie-experts opgezet. Bij een hulpvraag bezoekt 

een expert van het hulpteam uw school zo snel mogelijk. Deze expert helpt 

met goed gebruik van bestaande ventilatiemogelijkheden en het maken van 

een plan om de ventilatie snel te verbeteren. Ook kijkt de expert wat er op 

langere termijn nog meer nodig is om de ventilatie op orde te krijgen. De 

Navigator Hulpteam Optimaal Ventileren helpt de school om direct een eerste 

indicatie te krijgen over de mogelijke vervolgaanpak. Deze navigator vindt u 

in de bijlage. 

 

De handreiking Optimaal Ventileren op scholen helpt scholen, schoolbesturen en 

gemeenten om stap voor stap tot optimaal geventileerde scholen te komen. Deze 

handreiking is ook toegevoegd als bijlage. Meer informatie over CO2-meters en 

hulp en advies kunt u vinden op www.ventilatiehulp.nl.  

 

Tot slot: een bredere aanpak in ontwikkeling  

Veel gemeenten en schoolbesturen overleggen regelmatig over 

onderwijshuisvesting en dus ook over ventilatie. Om goed te weten hoe het staat 

met de ventilatie, roept de VNG de gemeenten op om samen met schoolbesturen 

hier de schouders onder te zetten.  

 

Omdat het zich kan voordoen dat gemeenten en schoolbesturen met bestaande 

middelen en de SUVIS-regeling niet tot een (tijdelijke) oplossing komen, vinden 

de sectorraden, de VNG en het ministerie 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 

http://www.ventilatiehulp.nl/
http://www.ventilatiehulp.nl/
http://www.ventilatiehulp.nl/
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gezamenlijk met partijen uit te werken voor deze maatwerkoplossingen en zet de 

reguliere besluitvorming hiervoor zeer snel in werking. 

 

De bovenstaande afspraken gaan alleen over het zo snel mogelijk verbeteren van 

de ventilatie in scholen. Wij zijn ons ervan bewust dat in veel schoolgebouwen 

meer nodig is dan het verbeteren van de luchtkwaliteit, zoals het geschikt maken 

voor het onderwijs dat gegeven wordt en verduurzaming. Hierover gaan het 

ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad en VNG op korte termijn met elkaar in 

gesprek. Zo maken we niet alleen de schoolgebouwen beter, maar ook het 

onderwijs.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

De minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, 

 

 
 

Dennis Wiersma 

 

 

De voorzitter van de PO-Raad, 

 
Freddy Weima 

 

 

De voorzitter van de VO-raad, 

 

 

 

Henk Hagoort 

 

 

De algemeen directeur van de VNG, 

 

 
Leonard Geluk 

 

 

 


