
Waar gaat het om?
U kent het misschien wel; klaslokalen die muf ruiken of met enorme 
raampartijen die in de zomer zorgen voor hoge temperaturen. Of met 
open kasten in de klas, allerlei mooie kinderwerkjes aan de muur en 
(stoffige) planten voor het raam. Of een ventilatiesysteem dat veel 
lawaai maakt. Bekend is dat de luchtkwaliteit, de temperatuur en de 
geluids(overlast) van ventilatiesystemen de grootste knelpunten voor 
het binnenmilieu op scholen zijn. Bekend is ook dat een goed 
binnenmilieu een positief effect heeft op het welbevinden en welzijn 
van kinderen en leerkrachten. Een integrale aanpak waarin een gezond 
binnenmilieu hand in hand gaat met energiebesparende maatregelen 
vormt een goed uitgangspunt voor het verhelpen van de knelpunten.

Doel
Het bieden van handvatten zodanig dat binnenmilieu een inherent 
onderdeel wordt binnen alle fase van scholenbouw: in ontwerp-, 
bouw-, oplevering- en tijdens gebruiksfase. Handvatten zijn hierbij 
een begrip dat breed gehanteerd wordt. Het kan gaan om het 
bijeenbrengen van partijen, het delen van ervaringen tot aan wet- 
en regelgeving en het ontwikkelen van concrete instrumenten door 
partijen (zowel publieke als private partijen).

Wat wordt er gedaan?
Bewustwordingsprogramma GGD 2008 – 2013
Binnen een periode van vijf jaar wordt elke basisschool met 
natuurlijke ventilatie door de GGD bezocht volgens de ééndagsme-
thode. Dit project loopt tot medio 2013.
Doel van dit programma is om het belang van een gezond klimaat 
op school onder de aandacht te brengen bij scholen maar vooral 
ook om informatie te geven hoe de school met eenvoudige 
maatregelen de ventilatie kan verbeteren. Op één dag wordt het 
binnenmilieu op de school onderzocht. De school krijgt een 
(ventilatie)schooladvies, een CO2 meter, het lespakket “Energieke 
scholen” en € 1500 om vrij te besteden aan maatregelen die ten 
goede komen aan het binnenmilieu.

Activiteitenplan binnenmilieu medio 2010 - 2012
In 2010 zijn meer dan 50 lopende acties van partijen die vanuit hun 
professie betrokkenheid hebben bij het binnenmilieu gebundeld in het 
activiteitenplan binnenmilieu. Het plan is onder begeleiding van de 
Ministeries van IenM en OCW, de PO raad en de VNG tot stand gekomen 
en de uitvoering ligt bij de leden van het platform binnenmilieu 
scholen. De (lopende) activiteiten zijn ingedeeld in de categorieën 
bewustwording; kennis bundelen en samenwerken; koppeling 
energiebesparing en binnenmilieu; wet & regelgeving en borging & 
naleving.

Ontsluiten van kennis via bestaande informatiekanalen
Gesignaleerd is dat de informatie over binnenmilieu zeer versnipperd 
is. Eén van de prioritaire acties uit het hiervoor genoemde activitei-
tenplan is het inrichten van de informatierotonde. Bestaande kennis 
over binnenmilieu wordt gebundeld ontsloten via de website van het 
Service Centrum Scholenbouw (SCSB) waarbij de bronhouders 
eigenaar blijven van de informatie. Deze webpagina wordt verzorgd 
door AgentschapNL, RIVM/KIP-mg, PO-raad en Servicecentrum 
Scholenbouw (zie www.scsb.nl, logo gezond binnen). 
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Subsidieregeling energiebesparing en verbetering 
binnenklimaat
Ruim 400 gemeenten hebben in 2010 subsidie ontvangen voor het 
treffen van maatregelen op het gebied van energiebesparing en 
binnenmilieu op scholen. De basis lag in de uitvoering van Energie 
Binnenmilieu Adviezen (EBA) op scholen. De regeling eindigt op 31 
september 2011. De regeling wordt geëvalueerd en de Tweede Kamer 
zal hierover begin 2012 geïnformeerd worden.

Ontwikkelen instrumentarium
Concrete instrumenten worden onder meer ontwikkeld in het kader 
van het programma ‘Frisse Scholen’ bij Agentschap NL. Zo is hier 
het Programma van Eisen (PvE) opgesteld, dat een handvat biedt bij 
nieuwbouw van scholen dan wel renovatie. Een ander instrument 
dat behulpzaam kan zijn bij (ver)bouwplannen van scholen is de 
scholenbouwwaaier. Dit instrument is ontwikkeld in opdracht van 
de Rijksbouwmeester. De VentiliatiePrestatieKeuring (VPK) scholen 
bij oplevering wordt in 2011 door marktpartijen ontwikkeld, 
analoog aan de bestaande VPK voor woningen.

(Beoogde) Resultaten
•	 Bewustwording, agendering en kennis vergroten bij partijen: 

zowel bij gemeenten, schoolbesturen, medezeggenschapsraden/
ouderraden en partijen in de bouwketen (van architect tot 
installateur).

•	 Bekendheid geven aan en het delen van instrumenten (zoals PvE 
Frisse Scholen en de VentilatiePrestatieKeuring scholen).

•	 Bekendheid geven aan en het delen van best practises.
•	 Stimuleren van een integrale aanpak verbetermaatregelen 

energiebesparing en binnenmilieu o.a. via rijksregeling.

Voor verder contact
Als u vragen heeft over uw gezondheid in relatie tot ventilatie dan 
wel het hiervoor genoemde bewustwordingsprogramma, dan kunt 
u contact opnemen met de lokale GGD. Zie de website www.ggd.nl 
voor contactgegevens van de GGD bij u in de buurt.

Als u meer wilt weten over het programma ‘Frisse Scholen’ en 
bijbehorende instrumentarium gericht op energiebesparing en 
binnenmilieu (PvE scholenbouw) dan kunt u terecht bij  
www.agentschapnl.nl. 

Als u meer wilt weten over binnenmilieu, goede voorbeelden en 
instrumentarium kunt u terecht bij www.scsb.nl. Op deze site wordt 
momenteel gewerkt aan de informatierotonde over het thema 
binnenmilieu.

Als u meer wilt weten over de eisen ten aanzien van ventilatie uit het 
Bouwbesluit kunt u terecht bij www.bouwbesluitonline.nl. De 
belangrijkste eisen vindt u onder Afdeling 3.10 ‘luchtverversing’. Als 
u in zijn algemeenheid vragen heeft over ventilatie en de 
Nederlandse Bouwregelgeving (het Bouwbesluit) kunt u terecht bij 
de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl, waarbij u 
zoekt op het onderwerp ‘bouwregelgeving’.

Zoekt u professionals met kennis op gebied van binnenmilieu? Kijk 
dan op: www.kennisnetmilieuengezondheid.nl/binnenmilieu. 

Voor mensen met astma is het belangrijk dat de lucht in een woning 
en ook op scholen extra schoon is om prikkeling van de longen te 
voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Astma 
Fonds (www.astmafonds.nl).
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