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Betreft: Inventarisatie ventilatiesystemen op de scholen 
Referentie: 2020-ah-v 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

De afgelopen weken is veel gesproken over de rol van ventilatie in schoolgebouwen bij het 

verspreiden van het coronavirus. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard 

belangrijk. Op basis van het advies van het RIVM, is op dit moment geen reden om wat betreft de 

mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen. 

Recentelijk heeft de werkgroep LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen) alle 

schoolbesturen in Nederland verzocht een inventarisatie op de scholen uit te voeren naar de op de 

school aanwezige ventilatiesystemen.  Doel van de inventarisatie is om te bepalen of de 

ventilatievoorzieningen op de scholen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, dan wel de 

richtlijnen van het LCVS.  

Stichting Sarkon heeft inmiddels op al haar scholen een inventarisatie uitgevoerd. Op basis van 

steekproefsgewijs uitgevoerde CO2-metingen in de klas en/of opgestelde berekeningen van de 

ventilatiecapaciteit, kan worden gesteld dat alle Sarkon scholen voldoen aan het bouwbesluit, dan 

wel de richtlijnen van het LCVS.  

In een aantal scholen is een “natuurlijk” ventilatiesysteem aanwezig. Dit betekent dat via geopende 
ramen en raamroosters buitenlucht wordt toegevoerd en via een “natuurlijke“ weg wordt 
afgevoerd. Om een goed binnenklimaat in de winterse perioden te waarborgen, worden alle 
leslokalen in deze schoolgebouwen voorzien van CO2-meters, zodat de leerkrachten de CO2-
waarde in hun leslokaal kunnen bewaken en zo nodig actie kunnen ondernemen indien de 
grenswaarde wordt bereikt. Het openen van (extra) ramen en deuren biedt een oplossing om een 
oplopende CO2-waarde tijdig terug te dringen. Met het treffen van passende maatregelen wordt 
gewaarborgd dat het binnenklimaat blijft voldoen aan de regelgeving en richtlijnen van het LCVS.   
 



 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

André Hagedoorn 

Stafmedewerker Huisvesting 

 


