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Wat is er mis?

Krijt, vocht, stof, vuil: ingrediënten van de typische scholenlucht die we allemaal direct
herkennen. Een penetrante urinelucht in de toiletten, zweetlucht na het gymmen, muffe en
vochtige (jassen-) lucht op de gangen en benauwde en bedompte lucht in de leslokalen. In de
zomer is het al gauw te warm en in de winter hebben kinderen geregeld een extra trui nodig
om niet te verkleumen. Leerlingen en leerkrachten die klagen over hoofdpijn, allergische
reacties, longklachten en concentratieverlies. Diverse studies toonden inmiddels het verband
aan tussen het slechte binnenklimaat in scholen en achterblijvende leerprestaties.
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Ongezonde binnenlucht
De grootste vervuiler van binnenlucht in de leslokalen zijn de mensen zelf. Zuurstof
transformeert in kooldioxide. Voor scholen geldt een kooldioxideconcentratie van 1200 ppm
(parts per million: delen CO2 per miljoen delen lucht) als hygiënische grenswaarde. Metingen
wijzen keer op keer uit dat deze grenswaarde structureel overschreden wordt.
Kooldioxideconcentraties lopen de gehele dag op tot de kinderen naar huis gaan. De
grenswaarde van 1200 ppm is dan al lang overschreden. Tijdelijk spuien, bijvoorbeeld in
pauzes, is onvoldoende effectief. Ook wordt duidelijk dat bij oudere kinderen de uitstoot van
kooldioxide stijgt en de grenswaarde aanmerkelijk sneller bereikt wordt.
Daarnaast zijn er natuurlijk andere vervuilingsbronnen. Denk aan bouwmaterialen, de inrichting
van de leslokalen, vocht, stof, vervuilingen in de buitenlucht en lesmaterialen.
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Te koud of te warm
Veruit de meeste schoolgebouwen bezitten radiatorenverwarming. Er zijn beperkte
naregelmogelijkheden per leslokaal. Dit betekent in de praktijk vaak dat het gehele gebouw of
vleugel in steeds dezelfde periode op een moeilijk per lokaal na te regelen temperatuur
verwarmd wordt. Leslokalen bezitten een relatief gering aantal gebruiksuren. Dit leidt tot lange
periodes van nachtverlaging. De ketel komt te laat in bedrijf, ofwel door gebrekkige
regeltechniek, ofwel door overdreven energiezuinigheid. Met name op maandagochtenden in
het stookseizoen is het te koud op school.
Door de eenzijdige oriëntatie van de leslokalen (geen spuimogelijkheden) in combinatie met
grote glasoppervlakken ontstaan zowel in de zomerperiode als in het voor- en najaar geregeld
situaties met oververhitting. Adequate zonwering ontbreekt of is defect. Geluidsoverlast vanuit
gangen of van buiten bemoeilijkt verkoeling door dwarsventilatie.
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Met vaste regelmaat staat de hierboven beschreven ongezonde en weinig comfortabele
binnenlucht in onderwijsgebouwen in de publieke belangstelling. Er is een kabinetsvisie, TNO
doet een onderzoek, er verschijnen boekjes met tips, een enkele keer verschijnen in de krant
alarmerende koppen. Zo onverwacht en rumoerig als deze algehele verontwaardiging door de
voordeur binnenkomt, zo voorspelbaar en stil druipt deze aandacht af door de achterdeur.
Snel wordt teruggegaan naar de drukke onderwijspraktijk van alledag. Het zal allemaal wel
meevallen, we hebben het druk, vroeger ging het toch ook prima op school en wie moet dat
betalen? Allemaal redenen waarom er niet écht iets gebeurt.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de oorzaak van het probleem. In hoofdstuk 3 bekijken we
de praktijk. Vervolgens geven we advies. In hoofdstuk 4 vooral gericht op de facilitaire of
technische medewerkers binnen de organisatie. In hoofdstuk 5 benaderen we het vraagstuk
vooral vanuit het management.
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Oorzaken
Oorzaken van het probleem

De ventilatietoevoercapaciteit is vaak onvoldoende om de minimumeis te halen. Er zijn geen of
te weinig ventilatieroosters. Met alleen ventilatieroosters over de volle lengte van de gevel
wordt de vereiste toevoercapaciteit nog niet gehaald. Aanvullend zijn bijvoorbeeld valramen
vereist, maar het aantal ramen dat open kan zonder kou- en tochtklachten of geluidsoverlast te
veroorzaken is te klein. De vereiste ventilatieafvoercapaciteit, bijvoorbeeld een afvoer in het
dak of een overstroomvoorziening naar de gang, ontbreekt. Evenmin is er voldoende
spuicapaciteit zoals te openen ramen om overtollige warmte af te voeren. Zonwering
ontbreekt soms of is niet deugdelijk. Het onderhoud van de diverse voorzieningen is slecht.
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Er ontstaat een somber beeld. In het grootste deel van de klaslokalen is het simpelweg niet
mogelijk genoeg te ventileren. Met de beste wil van de wereld lukt het niet om de inhoud tien
keer per uur te verversen, zoals voor nieuwbouw wettelijk verplicht is.
•

En tóch is voor al deze scholen een bouwvergunning afgegeven door de gemeente. De
gemeente controleert bij het afgeven van een bouwvergunning of het gebouw voldoet aan
het Bouwbesluit. Daarin staan prestatie-eisen waaraan de ventilatie en de spuicapaciteit
moeten voldoen. In de praktijk blijkt dat gemeenten niet voldoende technische kennis in
huis hebben om dit goed te kunnen beoordelen. En waarom moeilijk doen? De
opdrachtgever blijft toch tot in lengte der dagen zelf verantwoordelijk voor het voldoen
aan die Bouwbesluiteisen. De gemeente kun je daar niet op aan spreken.

•

Bovendien zijn de eisen over het algemeen ondergrenzen, waaronder ernstige situaties
met betrekking tot gezondheid en veiligheid ontstaan. Het voldoen hieraan is nog geen
garantie voor een prettig leefklimaat met een goede luchtkwaliteit voor de gebruikers.

•

Een derde belangrijke oorzaak voor het ontbreken van een goed binnenklimaat in
klaslokalen zijn de krappe bouw- en exploitatiebudgetten. Vaak wordt als eerste bezuinigd
op zoiets onzichtbaars als de ventilatie- en spuivoorzieningen plus zonwering. Daardoor is
er wel net genoeg geld om een mooie entree of ruime aula te realiseren.

•

Tenslotte gebruiken de leerkrachten de wel aanwezige voorzieningen niet goed. Het is
voor hen moeilijk zich bewust te zijn van een hoge CO2-concentratie. CO2 is immers een
stof zonder temperatuur of geur. Indien het bewustzijn er wel is zijn geluidsoverlast, tocht
en kou plausibele redenen om de beschikbare ventilatievoorzieningen links te laten liggen.
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Hoe moet het dan wel?
Allereerst moet iedere partij die betrokken is bij de bouw van een school zijn
verantwoordelijkheid nemen. Vanaf het beschikbaar stellen van budgetten, via het ontwerp, de
toetsing aan het Bouwbesluit tot toezicht tijdens de bouw. Neem bovenop de minimale eisen
ook adviezen mee van de GGD, de overheid et cetera. De na te streven situatie is een
schoolgebouw voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met een CO2-gestuurde
regeling. Zie de hiernavolgende hoofdstukken. Dan krijgen nieuwe scholen het goede
binnenklimaat dat ze nodig hebben. Tot die tijd moeten scholen roeien met de riemen die ze
hebben.
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Quick scan scholen

Stel de specifieke situatie ter plaatse van uw scholen vast. Het grootste deel van de leslokalen
bezit alleen natuurlijke ventilatie. Een veel voorkomende situatie is een lokaal van circa 50 m2
met ongeveer 30 leerlingen. Aan één zijde grenst dit lokaal aan de buitengevel met een kozijn
van 7 meter breed en 2,5 meter hoog.
Het Bouwbesluit (2003) stelt geen eisen aan de manier van ventileren in een leslokaal:
natuurlijk of mechanisch. Zij stelt alleen eisen aan de te realiseren ventilatiehoeveelheid.
Volgens de voorschriften zijn voor nieuw te bouwen scholen en renovatie vereist (Zie figuur 1
en 2):

7
14

 Een ventilatietoevoercapaciteit van 12,5 m3 per m2 per uur, ofwel ongeveer vier keer de
inhoud van het lokaal per uur
 Een ventilatieafvoercapaciteit van 12,5 m3 per m2 per uur, ofwel ongeveer vier keer de
inhoud van het lokaal per uur
 De luchtsnelheid van de ventilatielucht mag niet hoger zijn dan 0,2 meter per seconde
 De ventilatiestroom is regelbaar met tenminste drie standen
 Spuivoorzieningen om snel warme of verontreinigde lucht af te voeren zijn niet verplicht
maar wel wenselijk
Voor bestaande bouw zijn de eisen aanzienlijk lager. Uit bouwtechnisch oogpunt geldt een
grenswaarde van minimaal 4 m3/uur per m2. Dit vertaalt zich naar ongeveer 1,3 keer de inhoud
van het voorbeeldlokaal per uur. In veel gevallen volstaat het kunnen openen van een raam.
Hieraan voldoen volgens onderzoek alle scholen. Deze eisen zijn niet zoals de
nieuwbouweisen gerelateerd aan de CO2-concentratie van maximaal 1200 ppm, maar een
strikt minimum. Het is echter aan te raden ook voor deze scholen te voldoen aan de
bovenstaande voorschriften. Vanwege de aangetoonde effecten op gezondheid en
functioneren van leerkrachten en leerlingen.
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Figuur 1

8
14

Natuurlijk geventileerd voorbeeld leslokaal volgens het wettelijke minimum
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Figuur 2
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Mechanisch geventileerd voorbeeld leslokaal volgens het wettelijke minimum
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Wat kunnen scholen doen met eigen middelen?

Gebruik bestaande natuurlijke ventilatievoorzieningen beter:
 Zorg dat ventilatieroosters schoon zijn en open staan.
 Pas te openen ramen zodanig aan dat ze makkelijk op een kier gezet kunnen worden
 Doe ramen ’s ochtends direct bij de start van de lessen open en pas na schooltijd weer
dicht
 Zet in pauzes ramen en deuren tegen elkaar open
 Leg leerkrachten het belang van een goed gebruik van de ventilatievoorzieningen uit
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Maak extra natuurlijke ventilatievoorzieningen:
 Laat extra ventilatieroosters aanbrengen in de ramen. Combineer dit bijvoorbeeld met het
vervangen van kozijnen of het plaatsen van dubbel glas
 Maak in de klassen afvoerpijpjes in het dak, op die manier kan de lucht makkelijk ‘weg’
 Vervang vaste ramen door te openen ramen
Breid natuurlijke ventilatievoorzieningen uit met mechanische:
mechanische:
 Installeer een CO2 sensor in de klas, zodat de leerkracht kan zien wanneer het benauwd
wordt
 Laat in de natuurlijke afvoerpijpjes ventilatoren aanbrengen, zodat er altijd lucht afgevoerd
wordt
Ga oververhitting tegen:
 Zorg voor voldoende te openen ramen, liefst in twee tegenover elkaar gelegen gevels
 Let erop dat er goede zonwering is en dat deze op zonnige dagen tijdig naar beneden gaat
Nieuwbouw/renovatie
(Nieuwbouw)scholen met genoeg budget kunnen het grondiger aanpakken en moderne
ventilatiesystemen laten aanbrengen. Om echt genoeg schone lucht binnen te krijgen zonder
dat dat tot kou- of tochtklachten leidt, volstaat eigenlijk alleen een mechanisch
ventilatiesysteem dat werkt op basis van verdringing.
Mechanisch ventileren is meer uitzondering dan regel bij leslokalen. Deze optie blijft door
kennisgebrek of budgettaire krapte vaak buiten beeld. Toch verdient bij renovatie- en
nieuwbouwprojecten gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning meer kansen. Om te
beginnen ontstaat de mogelijkheid om op basis van de CO2-concentratie gecontroleerde
luchthoeveelheden in te blazen, waarbij de externe klimaatcondities en het (wispelturige)
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gedrag van de gebruikers grotendeels buitenspel komen te staan. Tochtproblemen kunnen
verminderen door de gecontroleerde wijze van inblazen op hogere temperaturen.
Geluidhinder via de voorzieningen is te vermijden. Als aan- en afvoer plaatsvindt vanaf een
zone met geluidbelasting (verkeersweg, speelplaats) beperken dempers in de aan- en
afvoerkanalen de overlast. Zo nodig zorgen filters voor verbetering van de luchtkwaliteit. Een
cruciaal pluspunt van het systeem is natuurlijk de energiebesparing. Drie items verdienen bij die
besparing aandacht:
1. Door aan de gebalanceerde ventilatie een platenwisselaar toe te voegen wordt de warmte
uit de vervuilde af te voeren lucht teruggewonnen
2. Daarnaast verdient naverwarming van lucht tot een comforttemperatuur op basis van de
centrale verwarming de voorkeur boven elektrische naverwarming
3. Gelijkstroomventilatoren leiden tot een reductie van het elektraverbruik
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Om te kunnen spuien is ook in mechanisch geventileerde leslokalen een capaciteit van 5 tot 8
m2 draaideel nodig om warmte af te kunnen voeren. Goede zonwering mag evenmin
ontbreken.
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Beleidsadvies

De problemen rondom het binnenklimaat staan niet op zichzelf. Pak het probleem integraal
aan in relatie met klimaat en energieverbruik. Maar denk ook eens aan zaken als schoonmaak
en schoonmaakmiddelen, leermiddelen bijvoorbeeld lijm en verf en apparatuur bijvoorbeeld
kopieermachines. Ga zo maar door. Let bij de inkoop van materialen en het afsluiten van
contracten steeds op de eventuele (nadelige) consequenties voor het binnenklimaat.
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Gemeenten bekostigen nieuwbouw en renovatie van scholen. Daarbij zijn de gemeenten
verantwoordelijk voor het voldoen van bouwaanvragen aan de Bouwbesluiteisen. Vervolgens is
het schoolbestuur als juridisch eigenaar van het schoolgebouw tot in lengte der dagen zelf
verantwoordelijk voor die eisen. Het schoolbestuur is dus aanspreekbaar voor de kwaliteit van
het binnenklimaat in school. Kortom, het afschuiven van de verantwoordelijkheid wanneer het
binnenklimaat van scholen al bij oplevering niet blijkt te voldoen. Om als schoolbestuur
beslagen ten ijs te komen en budget af te dwingen voor de noodzakelijke aanpassingen in het
binnenklimaat zijn er een aantal actuele ontwikkelingen van belang.

Kabinetsvisie
Het huidige kabinet heeft de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen
benoemd als een van zijn speerpunten. Als doelstelling vloeit hieruit voort een verbetering van
het binnenklimaat in basisscholen voor de aspecten luchtkwaliteit, stoorgeluid en temperatuur.
Er zijn verschillende tussendoelstellingen geformuleerd:
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1. Een bewustwordingsproject inclusief het bieden van handelingsperspectief voor alle
basisscholen met natuurlijke ventilatie. Onderdeel hiervan is een bezoek door de GGD
voor een ééndagsinspectie met een bouwtechnisch en energetisch advies en een CO2meter.
2. Binnen een periode van vijftien jaar is het achtergrondgeluid in elk schoollokaal niet hoger
dan 35 dB(A).
3. Binnen een periode van vijftien jaar voldoet de luchtverversing in elk lokaal aan het
kwaliteitsniveau waarbij een maximale CO2-concentratie van 1200 ppm realiseerbaar is.
4. Binnen een periode van vijftien jaar is de temperatuur in elk schoollokaal in de zomer
beheersbaar.
Het uitgangspunt van vijftien jaar is gekozen om aan te sluiten bij de ‘natuurlijke’
renovatiecyclus waarin aanpassingen, renovatie en groot onderhoud zijn gepland. Een kritische
kanttekening hierbij is dat gemeenten over het algemeen rekenen met een cyclus van veertig
jaar. Vijftien jaar lijkt vanuit dit oogpunt dus een verre van reële periode.
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Jurisprudentie
Onlangs deed de Raad van State een uitspraak ten gunste van een schoolbestuur. De
betreffende gemeente moet gelden vrijmaken om de voorzieningen te laten voldoen aan de
Arbo-wet en het Bouwbesluit. Het gemeentebestuur had in eerste instantie de aanvraag van
de school afgewezen omdat de gevraagde voorzieningen geen voorziening in de huisvesting
volgens de Wet Primair Onderwijs zouden zijn. De Raad van State was van oordeel dat van
een verplichting tot het treffen van de gevraagde voorzieningen sprake is, indien de gevraagde
voorzieningen expliciet en verplicht in wet- en regelgeving zijn voorgeschreven..
Deze uitspraak biedt andere besturen ook mogelijkheden. Wel geldt nog altijd het systeem
waarbij aanvragen van scholen qua urgentie worden afgewogen tegen andere aanvragen. In
verband met het jaarlijkse budgetplafond kunnen aanpassingen aan wet- en regelgeving alsnog
afgewezen worden. De ‘standaard’ urgentievolgorde uit de gemeentelijke modelverordening is:
1. Capaciteitsproblemen oplossen
2. Adequaat onderhoud plegen
3. Gebouwen aanpassen aan wet- en regelgeving
4. Gebouwen aanpassen aan onderwijskundige ontwikkelingen
Gemeenten zijn vrij om deze volgorde aan te passen. Schoolbesturen moeten dus bij de
gemeente blijven aandringen om binnenklimaat op de agenda te krijgen en er een hogere
urgentie aan toe te kennen.
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Kortom

De binnenluchtkwaliteit is in veel leslokalen ver onder de maat. Door onvoldoende ventilatie
wordt het broeierig. Het kooldioxidegehalte is te hoog. Dit loopt op gedurende de dag en het
concentratievermogen van leraar en leerlingen komt onder druk te staan. Ook is het thermisch
comfort geregeld onder de maat. Door de onjuiste afstelling van de verwarming is het aan het
begin van de dag te koud, terwijl bij zonneschijn in de loop van de dag er snel oververhitting
ontstaat. Bij natuurlijke ventilatie zal de ontwerper meer aandacht aan de uitwerking van het
ventilatiesysteem moeten besteden. Te vaak voldoen de afmetingen van de
toevoervoorzieningen niet aan het Bouwbesluit en ontbreken de afvoervoorzieningen
compleet. Ook de spuicapaciteit is vaak onvoldoende om overtollige warmte bij zonneschijn af
te voeren. Het vermijden van tochtklachten, bedienbaarheid, onderhoud aan de voorzieningen
en gebruikersvoorlichting zijn tevens cruciaal voor het optimale rendement. Mechanische
gebalanceerde ventilatie als alternatief is nog onvoldoende toegepast om vooral budgettaire
redenen. De meerkosten hiervan vallen echter deels weg tegen de besparingen door het
vervallen van de natuurlijke voorzieningen en de opbrengst door de energiebesparing. Recente
ontwikkelingen vanuit het kabinet en de jurisprudentie brengen meer duidelijkheid in het
vraagstuk van de verantwoordelijkheid en wellicht mogelijkheden voor extra budgetten. Bekijk
de situatie ter plaatse van uw scholen en denk een integrale aanpak uit. De adviseurs van
Anculus kunnen u desgewenst verder ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met Nicole Gulpen, via n.gulpen@anculus.nl, of kijk op
www.anculus.nl.

