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Betreft: Stand van zaken ventilatie scholen 

 
 

Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 
Het landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) heeft in 2020 een onderzoek gedaan naar 
de ventilatie op scholen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten een cofinanciering van 30% beschikbaar te stellen. Voor 
de overige 70% heeft u op 5 juli 2021 besloten dit bedrag 50-50 met de schoolbesturen te verdelen. 
Met deze brief willen we u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ventilatie op de 
scholen in Albrandswaard.  
 

KERNBOODSCHAP 
De scholen zijn samen met hun opdrachtnemers druk in de weer met de voorbereiding voor de 
uitvoering van de maatregelen. Hierbij lopen de installateurs tegen leveringsproblemen aan om 
diverse redenen. Daarnaast zijn de installateurs vanwege de overlast voor het onderwijs voor de 
uitvoering dan ook afhankelijk van de schoolvakanties. Op de planning staat de aankomende 
zomervakantie en herfstvakantie van 2022. 
 

TOELICHTING 
De schoolbesturen hebben deze mogelijkheid aangegrepen om de ventilatie in de scholen aan te 
pakken. Naast het verbeteren van de ventilatie vraagt de toekenning van de cofinanciering ook 
maatregelen te nemen om het energie verbruik te verminderen en te registreren/monitoren. 
 
Voor de aanvraag van de cofinanciering hebben de schoolbesturen door middel van een globale scan 
aangegeven wat er nodig is om de ventilatie te verbeteren. Na het toekennen van de cofinanciering 
hebben ze de plannen op detail niveau uitgewerkt. 
De maatregelen bij de scholen bestaan uit: 

- Het plaatsen van extra ventilatie units met warmteterugwinning; 
- Het in alle lokalen plaatsen van een Co2 meter aangesloten op een centraal systeem; 
- Het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Voor de bewustwording van het energiegebruik 

worden de installaties voorzien van een registratiesysteem, om het gebruik te monitoren. 
- Het instaleren van energiebesparende verlichting voor zover dat nog niet aanwezig is op de 

scholen. 
 
Materialen, materieel en menskracht 
Het aanleggen van de verbeteringen vraagt om materiaal, materieel en mensen. Helaas gaat dit niet 
zo voortvarend als verwacht was. De installatiebranche heeft grote moeite om de materialen geleverd 
te krijgen, hierbij komt ook nog het tekort aan vakkundig personeel. Alle ontwikkelingen van de laatste 
jaren om ons heen in de wereld spelen hierbij een grote rol. 



Ventilatie op scholen in de landelijke media 
In de media duiken regelmatig berichten op over ventilatie op scholen en het plaatsen van Co2 meter. 
De helft van de scholen in Nederland (waaronder alle scholen in Albrandswaard) hebben gehoor 
gegeven aan het onderzoek wat LCVS in 2020 heeft uitgezet. De wens is om de andere helft van de 
scholen in Nederland ook te bereiken, hiervoor wordt regelmatig de pers opgezocht en doen 
koepelorganisaties zoals ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VNG en PO raad hierover 
uitspraken die niet, of in mindere mate op de Albrandswaardse scholen van toepassing zijn. 
 
Bouwfysisch-virologisch onderzoek van de TU Eindhoven  
De Technische Universiteit van Eindhoven doet onderzoeken naar apparaten die volgens 
wetenschappelijk bewezen methode de aerosolenconcentraties (onder meer Covid-19) in een ruimte 
binnen korte tijd reduceren. Voor dit onderzoek hebben ze instellingen geselecteerd die zich in zetten 
op wetenschappelijk verantwoorde luchtkwaliteit in ziekenhuizen, woon- zorgcentrums, scholen en 
instelling met kwetsbare mensen. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek, (Pilot luchtkwaliteit in de 
fitnessruimte van de universiteit) blijkt dat de eisen voor verantwoorde luchtkwaliteit ver boven de 
eisen van het Nederlandse bouwbesluit gaan. Het maximaal aantal deelnemende scholen en 
instellingen was zeer snel bereikt. De resultaten, aanbevelingen en ontwikkelingen die uit het 
onderzoek naar voren komen gaan we kritisch volgen. Inmiddels is er een wachtlijst met deelnemers 
die als reserve staan voor dit project “Luchtreiniging in de klas”. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de schoolgebouwen en zijn hier dus ook leidend in. Los 
hiervan zien we het wel als onze taak om de schoolbesturen in Albrandswaard te informeren over dit 
onderzoek. 
 
CONSEQUENTIES   
Covid-19 besmettingen zijn momenteel laag, maar zijn nog niet uitgebannen. Dit vraagt van eenieder 
om alert te blijven. Nu de ventilatie nog niet optimaal mechanisch geregeld is, blijft het advies aan de 
scholen om door te gaan met de lokalen regelmatig te ventileren en tijdens pauzes extra te luchten.  
 
VERVOLG 
De schoolbesturen houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen op de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
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de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

   


