
  
 
 

Vanaf 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 kunnen gemeenten samen 
met schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te 

verbeteren. De PO-Raad heeft een aantal tips voor de aanvraag van de 
subsidie, de opdrachttoekenning en voor na de implementatie voor 

schoolbesturen op een rijtje gezet.  
 
 

Tips bij aanvraag subsidie 
• Maak de inventarisatie af van hoe het met de luchtkwaliteit/ lucht-

verversingscapaciteit op de scholen gesteld is. Gebruik ook de handreiking 
goed ventileren op scholen, te vinden op weeropschool.nl/ventilatie.  

• Controleer aan de hand van de handreiking of goed ventilatiegedrag en 

tijdig schoonmaak en onderhoud van de aanwezige voorzieningen 
eventuele problemen oplost. 

• Houd niet alleen rekening met de kosten van de investering, maar ook met 
de kosten in de exploitatie- en onderhoudsfase. 

• Betrek bij het opstellen van een plan van aanpak een binnen-

milieudeskundige die naar de volledige werking van de aanwezige 
voorzieningen kijkt (zowel bouwkundig als installatietechnisch). 

• Implementeer waar mogelijk geen oplossing die enkel het ventilatie-
probleem aanpakt, maar bekijk het integraal: wat is er voor dit gebouw 
nodig voor de onderwijskwaliteit, gezondheid van leerling en werknemer, 

toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid? 
• Voor de gebouwen waar meer nodig is: ga zo snel mogelijk in gesprek met 

de gemeente over de aanvraag, de link met het IHP en de kostenverdeling 
van de 70% financiering. 

• Voor de initiële investering kan lenen van de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) via de gemeente een oplossing zijn. 

• Schakel hulp in van Ruimte-OK bij je aanvraag, of leg het bij Ruimte-OK 

voor ter laatste check. 
  

Tips bij aanbesteding/opdrachttoekenning 
• Maak vooraf prestatieafspraken met de uitvoerende partij over de te 

realiseren prestaties van de nieuwe voorzieningen voor luchtverversing bij 

volle bezetting volgens de normen van het programma van eisen Frisse 
Scholen. 

• Maak afspraken over de onderhouds- en beheerkosten in de exploitatie- 
en onderhoudsfase. 

• Maak afspraken over de energieprestaties. 

• Leg vast dat de uitvoerende partij verantwoordelijk is voor gerealiseerde 
prestaties. 

• Implementeer technieken die zich in de praktijk al hebben bewezen. 
  
Tips na implementatie 

• Wijs een interne luchtkwaliteitsverantwoordelijke aan. 
• Breng goede instructies voor optimaal ventileren aan in het klaslokaal.  

• Zorg ervoor dat bij het aanpassen van het ventilatiesysteem alle 
gebruikers weten hoe om te gaan met het ventilatiesysteem. 

• Zorg dat onderhoud en schoonmaak van het ventilatiesysteem op de juiste 

momenten gebeurt. 
• Voor informatie/communicatiesuggesties zie weeropschool.nl/ventilatie  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Handreiking-optimaal-ventileren-op-scholen.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/specifieke-uitkering-ventilatie-in-scholen-suvis

