3 september 2020

Geachte bestuurder,
Er is veel aandacht voor ventilatie op scholen deze tijd. Het OMT is gevraagd een uitspraak te doen
over de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van COVID-19. Daarop geeft het
OMT aan, dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante rol
speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat ze een rol spelen.
Andere coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, blijven het belangrijkst om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Het RIVM adviseert daarom voor de ventilatie van
scholen uit te gaan van de reeds van toepassing zijnde eisen: Bouwbesluit en aanvullende
richtlijnen. We zijn het allemaal met elkaar eens dat om de algehele gezondheid van ons
onderwijspersoneel en leerlingen op scholen te waarborgen, goede ventilatie noodzakelijk is.
De minister van OCW heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) 1 gevraagd
voor 1 oktober 2020 inzichtelijk te maken of schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan de
minimumeisen voor luchtverversing voldoen. Het LCVS heeft daarbij absoluut uw hulp nodig.
Afgelopen week hebben de sectororganisaties op verzoek van het LCVS aangekondigd dat er op
korte termijn een uitvraag zal worden gedaan. Het LCVS is zich ervan bewust dat er een groot
beroep wordt gedaan op alle schoolorganisaties door de vorm en korte termijn die daarvoor
beschikbaar is. Toch doet het LCVS het dringende beroep op u, om gehoor te geven aan deze
opdracht van het Kabinet.
Doel van de uitvraag is het zo compleet mogelijk in beeld brengen of schoolgebouwen voor
funderend onderwijs in Nederland voldoen aan de minimumeisen voor luchtverversing. Hiervoor
wordt de informatie die uitgevraagd wordt gebruikt.
We weten dat veel scholen al druk bezig zijn met het bekijken hoe het met de ventilatie in hun
schoolgebouwen gesteld is. Dat wordt zeer gewaardeerd. Met uw respons kan een eenduidig
landelijk beeld verkregen worden of schoolgebouwen voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving, en aanvullende richtlijnen.
Bij schoolgebouwen van voor 2012 kan zich de situatie voordoen dat er verschillende maatstaven
van toepassing zijn op één gebouw. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen en consistentie aan
te brengen heeft het LCVS ervoor gekozen één maatstaf te hanteren voor alle bestaande gebouwen
en daarvoor dezelfde ondergrens te hanteren.
Om die maatstaf te bepalen, gaat het LCVS uit van de minimale eisen aan de ventilatie, zoals
geadviseerd door het RIVM, namelijk niveau Bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. Voor
bestaande bouw (met vergunningsverlening tot 2012) vertaalt zich dit, naar de richtlijn van de
GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2, wat
overeenkomt met een capaciteit voor luchtverversing van 6 dm3/s/persoon.
Voor gebouwen met vergunningverlening vanaf 2012 is het Bouwbesluit nieuwbouw 2012 van
toepassing. Voor deze categorie gebouwen wordt uitgegaan van de grenswaarde 950ppm CO2, wat
overeenkomt met een capaciteit voor luchtverversing van 8,5 dm3/s/persoon. In de uitvraag wordt
gevraagd of uw scholen aan de luchtverversingscapaciteit dan wel de maximale grenswaarden voor
CO2 voldoen. In de bijlage treft u een meetmethode aan die u kunt hanteren voor de
schoolgebouwen waarvan u nog niet in beeld hebt of ze hieraan voldoen. Beschikt u niet over een
uit te lezen CO2-meter dan kunt u indien beschikbaar met een eenvoudige CO2-meter een eerste
indicatie verkrijgen. U kunt ook een technisch installateur een meting laten uitvoeren.
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Met het oog op de komende winterperiode is de opdracht van het LCVS om op 1 oktober a.s. te
rapporteren aan de minister van OCW. Op dit moment wordt gewerkt aan het maken van een zo
gebruiksvriendelijk mogelijk uitvraagformat. Dit wordt door een aantal schoolbesturen getest. De
definitieve vragenlijst gaat maandag 7 september live op www.weeropschool.nl en zal worden
gesloten op 18 september.
Indien deze brief vragen oproept, kunt u contact opnemen met www.weeropschool.nl.
Wij rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Doekle Terpstra voorzitter LCVS

