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De leden van de gemeenteraad Mw. A. Biekman en dhr. Z. Guler (D66) hebben op 23juli 2020 
vragen gesteld over Luchtkwaliteit schoolgebouwen. 

Samengevat vanuit de inleiding op de schriftelijke vragen. 

Al geruime tijd vraagt D66 aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen en dus voor de kwaliteit 
van de ventilatie. Gelukkig zijn hier inmiddels ook landelijke richtlijnen, zoals het vignet Frisse 

school, voor vastgelegd. In de praktijk voldoen echter nog lang niet alle scholen aan dit vignet. 
En zelfs als dat wel het geval is, laat de kwaliteitscontrole vaak te wensen over, omdat 

periodieke luchtmetingen kostbaar zijn. De corona uitbraak maakt duidelijk dat dit onderdeel 
van een gezond schoolgebouw zeer belangrijk is. Steeds meer onderzoeken laten immers zien, 
dat er een verband bestaat tussen ventilatie en luchtkwaliteit en de bestrijding van het corona 
virus. Sinds het fysieke onderwijs in het PO en in het VO weer is toegestaan, maken veel ouders 

en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen. Onduidelijk is 
welke risico's dit voor hun eigen gezondheid en de verspreiding van het virus met zich 
meebrengt. 

In juni zijn twee basisscholen in Schiedam ( sbo Gelinckschool en obs Het Startblok ) gesloten 
vanwege coronabesmettingen op school. Hoewel het RIVM geen specifieke aanvullende eisen 
stelt aan ventilatiesystemen, is het vanuit het voorzorgsbeginsel verstandig om de stand van 
zaken goed onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te nemen. 

1. Deelt het college onze zorgen over het verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en het
risico op corona besmettingen?

Antwoord: 

Wij hebben aandacht voor de situatie en volgen dit nauwlettend. Op dit moment worden de 

richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het recente corona debat in de Tweede Kamer heeft geen 
nieuwe richtlijnen vanuit de rijksoverheid opgeleverd. Er is afgesproken dat schoolbesturen 

zich met betrekking tot vragen over ventilatie van schoolgebouwen kunnen laten adviseren 
door hun landelijke onderwijskoepels en indien nodig in specifieke gevallen in contact kunnen 



treden met de GGD, Mochten richtlijnen en adviezen wijzigen dan zullen wij hierover in
contact treden met de schoolbesturen in onze stad. Wij zullen aan het einde van de
zomervakantie in gesprek gaan met de Schiedamse schoolbesturen en met hen de start van het
nieuwe schooljaar bespreken in relatie tot de actuele ontwikkelingen met betrekking tot
corona. Hierbij zullen we ook de ventilatie van de schoolgebouwen agenderen.

2. Is er op sbo Gelinckschool en obs Het Startbiok onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit?
Indien metingen zijn gedaan, volgens welke normen is dit gebeurd? Oftewel is er bij de
metingen rekening gehouden met de corona uitbraak en maatregelen voor luchtkwaliteit?

Antwoord:
Er is op beide scholen geen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit ten tijde van corona. Bij
de gedeeltelijke opening van de scholen per 11 mei 2020 heeft de GGD-Rotterdam-Rijnmond
adviezen rondom ventilatie opgesteld. Een link met deze adviezen is op 13 mei 2020 naar de
besturen voor het primair onderwijs in Schiedam gestuurd. De instelling van de systemen is
mede op basis van deze adviezen aangepast waardoor de aanwezige ventilatievoorzieningen
zijn geoptimaliseerd en er maximaal wordt geventileerd.

3. Hoeveel scholen zijn er in Schiedam getransformeerd tot een “Frisse School” of zijn
duurzaam aangepast?

Antwoord:
In het kader van de landelijke regeling “Verbetering binnenklimaat huisvesting primair
onderwijs” zijn in overleg met de schoolbesturen primair onderwijs in de afgelopen jaren op
zeven basisscholen in de stad maatregelen uitgevoerd in de vorm van het aanbrengen van
ventilatie, zonweringen en plaatsen van CO2-meters. Daarnaast is in dezelfde periode bij
realisatie van een viertal nieuw gebouwde scholen ingestoken op realisering van het
Programma van Eisen frisse scholen. Uitgangspunt hierbij was het bereiken van
kwaliteitsniveau klasse B (‘goed’)

4. Bestaat er een overzicht van scholen die nog niet aan het vignet Frisse School voldoen en
wat is de planning om ook deze scholen dit vignet te laten behalen?

Antwoord:
Er is geen overzicht van scholen in onze stad die nog niet aan het Programma van Eisen Frisse
scholen voldoen. Er zijn wel afspraken gemaakt met de schoolbesturen om alle scholen op
termijn “Frisse scholen klasse B” te laten worden. Als een school in aanmerking komt voor
voorzieningen in het kader van het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2021-2036”

zoals bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie, worden er gelijktijdig maatregelen genomen om
de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitwerking hiervan vindt in de komende maanden plaats bij
het ontwikkelen van het eerste (IHP) uitvoeringsplan 2021-2024. Hierbij worden voorstellen
uitgewerkt in de vorm van businesscases voor elk project in deze periode. Het eerste
uitvoeringsplan 2021-2024 zal later dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de
gemeenteraad.

5. Is het college van mening dat de corona uitbraak een extra reden is om haast te
maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit op alle scholen in Schiedam?

Antwoord:
Het antwoord op vraag 1 geeft aan dat het college de ontwikkelingen op de voet volgt. Bij de
verdere uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 zijn
duurzaamheid en luchtkwaliteit een belangrijk punt van aandacht en zijn dan ook vast
onderdeel van de te ontwikkelen businesscases voor alle onderwijshuisvestingsprojecten.



Wij sluiten onze beantwoording af met het noemen van de meest recente ontwikkeling met
betrekking tot dit thema. Op maandag 17augustus j.l. heeft minister Slob een landelijk team
opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. De leden
van dit ‘Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen’ gaan scholen helpen om minimaal te
voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het MVM zijn die
normen voldoende op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen
op 1 oktober 2020 hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen
met de lokale GGD als de ventilatie niet goed blijkt te zijn. De GGD geeft in dat geval advies
over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen. Wij zullen deze ontwikkelingen in
de Schiedamse situatie nauwlettend volgen en onze schoolbesturen daar waar mogelijk en
nodig aanvullend adviserend ondersteunen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

mr. P.J. Dullaart, l.s. C.H.J. Lamers




