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De basics van ventileren in scholen
Ventileren gaat over luchtverversing
- Ventileren is nodig om verse lucht toe te voeren en vervuilde lucht af te voeren.
Er bestaat mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en combinaties tussen die twee
- Ook bij nieuwe systemen blijven combinaties mogelijk
De CO2-concentratie kan gebruikt worden als indicator voor de mate van luchtverversing
- De CO2-is makkelijk te meten in het klaslokaal en geeft de docent handelingsperspectief
Luchtververversing en luchtkwaliteit zijn twee verschillende dingen
- Luchtverversing en luchtkwaliteit vragen soms een verschillende aanpak

Ventileren gaat over voldoende luchtverversen

Procesmatige aanpak naar verbetering
Een procesmatige aanpak helpt bij het bereiken van het gewenste resultaat
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• Bepaal welk type ventilatiesysteem de onderwijsruimte heeft
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• Stel vast of het systeem goed werkt
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• Zorg voor een juist gebruik van het systeem
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• Optimaliseer de werking van het bestaande systeem
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• Voer aanpassingen aan het systeem door of breidt het systeem uit

6

• SUVIS-regeling (voorbereiding en aanvragen)
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• Uitvoering van de maatregelen en kwaliteitsborging
Bron: Handreiking optimaal ventleren in scholen Ruimte-OK, PO-Raad en VO-Raad

Procesmatig werken brengt de school van inzicht naar uitzicht

Stap voor stap naar een frisse school
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• Bepaal welk type ventilatiesysteem de onderwijsruimte heeft

Verbeteren begint met inzicht in de huidige situatie

Stap voor stap naar een frisse school
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• Stel vast of het systeem goed werkt
Indicatief onderzoek door middel van meting CO2-concentratie
- Meet de CO2-concentratie in een klas met volle bezetting en met normaal
gebruik van de aanwezige voorzieningen voor luchtverversing
Uitgebreid onderzoek door een expert
- Laat vervolgonderzoek uitvoeren door een expert indien de CO2-concentratie
tijdens normaal gebruik niet onder de gewenste waarde blijft de expert kan
hierbij gebruik maken van de Quickscan van Masterplan Ventilatie

U kunt zelf eenvoudig te weten komen of vervolgonderzoek noodzakelijk is
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• Stel vast of het systeem goed werkt
Scholen van voor 2012 (vergunningaanvraag voor 1 april 2012)
- Minimaal 6dm3/sec/pp luchtverversingscapaciteit (≤ 1.200 ppm CO2)
- Let op rechtens verkregen niveau Bouwbesluit!
Scholen vanaf 2012 (vergunningaanvraag vanaf 1 april 2012)
- Minimaal 8,5 dm3/sec/pp luchtverversingscapaciteit (≤ 950 ppm CO2)

De leeftijd van het gebouw bepaalt waar u aan moet voldoen
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• Stel vast of het systeem goed werkt
Effecten

ppm*

Maatregelen

Slecht

> 1400

Maatregelen zijn hoog noodzakelijk
(Direct voorlichting over ventilatiegedrag en bouwkundige maatregelen)

Onvoldoende**

1000 - 1400

Maatregelen zijn noodzakelijk
(Z.s.m. voorlichting over ventilatiegedrag en zo nodig ook bouwkundige maatregelen)

Matig

800 - 1000

Goed

650 - 800

Zeer goed

< 650

Buitenluchtniveau

400

Maatregelen zijn wenselijk
(Open klepramen of kantelramen in kantelstand)
Overweeg maatregelen
(Begin eventueel met ventileren indien gewenst)
Geen maatregelen noodzakelijk
(Er is een optimaal niveau bereikt)
N.v.t.

Meten van de CO2-concentratie is een makkelijk hulpmiddel voor de docent in de klas
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• Zorg voor een juist gebruik van het systeem
Zorg ervoor dat de docent in het klaslokaal weet hoe en wanneer hij de aanwezige
voorzieningen moet gebruiken of bedienen
> Gebruik een CO2-meter met stoplichtfunctie
> Klepramen boven 1,80 m. en kantelramen in kantelstand zijn voor ventilatie
> Grote draairamen onder 1,80 m. zijn voor spuien/luchten tussen de les door

Een juist gebruik van de voorzieningen is nodig om de voorzieningen optimaal te laten werken
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• Zorg voor een juist gebruik van het systeem
Zorg ervoor dat het systeem op de juiste wijze onderhouden wordt
- Periodiek en tijdig vervangen van filters
- Luchtroosters, kanalen en andere delen van het systeem periodiek reinigen

- Periodiek de werking en capaciteit van het systeem laten controleren / meten

Regelmatig onderhoud en reiniging zijn altijd nodig
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• Zorg voor een juist gebruik van het systeem

Zorg voor een juist gebruik van ramen en roosters bij natuurlijke ventilatie
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• Optimaliseer de werking van het bestaande systeem
Werkt het systeem onvoldoende? Kijk eerst of de werking van het bestaande systeem
geoptimaliseerd kan worden
- Wordt het systeem op de juiste wijze en op tijd gebruikt en bediend?
- Wordt het systeem op de juiste wijze onderhouden en schoongemaakt?
- Heeft er degeneratie van het systeem plaatsgevonden door de tijd?

Soms kan het gewenste binnenklimaat gerealiseerd worden d.m.v.
optimalisatie van het bestaande systeem

Stap voor stap naar een frisse school
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• Bereid aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van het systeem voor
Maak een plan van aanpak
- Stel het ambitieniveau vast voor de het gewenste binnenklimaat
- Beschrijft welke maatregelen noodzakelijk zijn en op welke termijn
- Laat een ontwerp maken
- Denk ook aan flankerende maatregelen voor energiebesparing
Betrek de organisatie bij het project
- Binnenklimaat gaat over gezondheidsbeleid, betrek personeel en de P(G)MR
Laat je bijstaan door een onafhankelijk deskundige in het proces
- Optimaliseren van ventilatie en binnenklimaat vraagt specifieke kennis en expertise

Begin altijd met een plan van aanpak en maak deze samen!
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• Vraag de SUVIS-regeling aan
Bespreek de aanvraag met de gemeente, tel een gezamenlijk gedragen ambitieniveau vast
- Kijk naar wat er samen mogelijk is
- Bespreek cofinanciering
Maak op basis van het PvA een begroting
- Zoek een voldoende deskundige partij om een begroting te laten maken
- Vraag voor kleinere projecten direct een offerte aan
Dien de aanvraag in bij de RVO via eLoket
- Zie deze site voor een voorbeeld aanvraagformulier en een link naar de RVO site

De SUVIS-regeling is een impulsregeling, zelf meebetalen is noodzakelijk

Stap voor stap naar een frisse school
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• Voer de maatregelen uit
Zorg voor een professionele aanbesteding van de opdracht
- Borg de gewenste kwaliteitsprestaties na oplevering al tijdens de aanvraag
Bekijk of de werkzaamheden gecombineerd kunnen worde met groot onderhoud
- Zoek een voldoende deskundige partij om een begroting te laten maken
- Vraag voor kleinere projecten direct een offerte aan
Bewaak de kwaliteit van uitvoering tijdens uitvoering van de werkzaamheden
- Betrek een onafhankelijke expert bij dit proces

Beginnen is de meest belangrijke stap van het werk!

Helpdesk & Kennisuitwisseling
Handreiking: Optimaal Ventileren op scholen (ruimte-ok.nl) (proces & stappenplan)
Met een stapsgewijze uitleg van een aanpak om tot een optimale werking van
aanwezige of benodigde ventilatievoorzieningen te komen.
Verantwoordelijkheid en bekostiging van ventilatie (ruimte-ok.nl) (wet & regelgeving)
Met antwoord op de meest gestelde vraag: wie is nu waarvoor verantwoordelijk?
Quickscan ventilatie in scholen (via masterplan ventilatie.nl) (tool & invulformulier)
Voor een eenduidige beoordeling ventilatievoorzieningen door professionals.

Onze rol:

Objectief informeren (vanuit onafhankelijk aanspreekpunt)

Doel:

Lerend vermogen/ kennisdeling via Kennis en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteund met onafhankelijke kennis en
expertise waarmee partijen zelf de juiste stappen kunnen zetten

Ondersteuning bij ventileren op scholen
Schoolbesturen helpen bij het verkrijgen van inzicht in het binnenklimaat
(processtappen 1 t/m 4 – Inzicht en optimalisatie)

Gemeenten en schoolbesturen helpen bij aanvraag specifieke uitkering (SUVIS)
(processtappen 5 t/m 6- plan van aanpak en SUVIS)

Na goedkeuring op weg helpen bij uitvoering
(processtap 7 – bijsturing)

Verdiepend onderzoek

Kenniscentrum Ruimte-OK
Onze rol: Onafhankelijke beleidsondersteuning

(inzicht en leereffect)
Doel:

Opdrachtgeverschap verbeteren

Overige informatie: Website weeropschool.nl / lesopafstand.nl voor alle informatie oven ventilatie en de SUVIS-regeling

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteund met onafhankelijke kennis en
expertise waarmee partijen zelf de juiste stappen kunnen zetten

Drie tips om te beginnen
Denk integraal
Bekijk of maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat samen met overige verduurzamingsmaatregelen
uitgevoerd kunnen worden. Flankerende verduurzamingsmaatregelen mogen onderdeel uitmaken van de SUVISregeling.
(> Ruimte-OK biedt ondersteuning vanuit lopende programma’s)

Acteren op meerdere sporen
Er bestaan maatregelen korte-, middellange en lange termijn. Soms kunnen maatregelen zelfstandig uitgevoerd
worden maar soms is het beter dit te combineren met (D)MOP maatregelen of integrale renovatie / (ver)nieuwbouw
(> Ruimte-OK bij ondersteuning bij het maken van afwegingen)

Spieken mag
Leer van succesvolle aanpakken én fouten van anderen uit de praktijk. Praktijk onderstreept belang van combinatie
CO₂- en energiemonitoring om buitensporige stijging exploitatiekosten te voorkomen.
(> Ruimte-OK geeft inzicht in praktijkervaringen)

Beginnen is de meest belangrijke stap van het werk!

Wij staan voor u klaar

Vragen? Mail naar info@ruimte-ok.nl

Helpdesk | 085 - 130 4036
Jeroen Paas | 06 - 2237 1943
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www.scholenopkoersnaar2030.nl/kennis-en-voorbeelden/spoorboekje

Spoorboekje

Scholen besparen Energie
www.ScholenBesparenEnergie.nl

Roep hulp in van energiebespaarder
❑ Ondersteuning bieden (analyse, inzicht)
❑ Hulp bij lezen Energieadviezen (beoordeling)
❑ Inzicht in mogelijke besparingen (quick wins)
❑ Hulp bij keuzes en prioriteiten (type onderzoek)
❑ Borgen in beleid (integrale benadering)
❑ Voldoen aan Informatieplicht
Pluk het laaghangend fruit (gemiddelde besparing)
> basisschool gemiddeld € 3.500,> middelbare school gemiddeld € 15.000,-

Ondersteuning bij het zoeken en nemen van eenvoudige maatregelen van energiebesparing en CO2-emissie reductie

Scholen op Koers
www.scholenopkoersnaar2030.nl/nieuws/ihp-koerscheck

Ga direct naar de
website

