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Geachte leden van college en gemeenteraad, 
 
In deze brief praten we u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de 
onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de 
bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 
zaken. 
 
Ventilatie 
We zien dat veel gemeenten en schoolbesturen al hebben gewerkt aan het verbeteren van de 
ventilatie in scholen, maar dat er ook scholen zijn waar de ventilatie nog onvoldoende op orde is. 
Omdat het urgent is om te komen tot optimalisatie van ventilatie in alle schoollokalen, hebben het 
ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over maatregelen die op 
de korte termijn resultaat opleveren. Zo krijgen de scholen extra geld en ondersteuning voor de 
aanschaf van C02-meters. Schoolbesturen en gemeenten kunnen hulp inroepen van kenniscentrum 
Ruimte-OK via www.ventilatiehulp.nl, waarbij scholen met een hulpvraag door een expert bezocht 
kunnen worden. Deze expert adviseert over goed gebruik van bestaande ventilatiemogelijkheden 
en helpt met het maken van een plan om de ventilatie snel te verbeteren. Ook bekijkt hij wat er op 
langere termijn eventueel nog meer nodig is om de ventilatie op orde te krijgen.  
 
Deze 4 concrete verzoeken hebben wij aan u: 
 
1. Inventarisatie ventilatie: De VNG vraagt gemeenten om bij schoolbesturen te inventariseren hoe 

het staat met de ventilatie in hun schoolgebouwen, zodat er een goed beeld gevormd kan 
worden. Voor deze inventarisatie kunt u gebruikmaken van een format dat beschikbaar is op 
website van Ruimte-OK We vragen u deze inventarisatie te sturen naar het kenniscentrum 
Ruimte-OK via ventilatie@ruimte-ok.nl, zodat zij een landelijk beeld kunnen maken. 
 

2. Dialoog: Aan de wethouders onderwijs vragen we om met de schoolbesturen te bespreken in 
welke schoolgebouwen het ventilatieprobleem het meest urgent is.  
Ambtelijk contactpersoon: Om snel praktische afspraken te kunnen maken over de 
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gezamenlijke aanpak door schoolbesturen en gemeenten, vragen we bovendien om een 
ambtelijk contactpersoon aan te melden bij Ruimte-OK via ventilatie@ruimte-ok.nl 

 
3. Bekijk gebruik bestaande regeling: De VNG verzoekt gemeenten om samen met 

schoolbesturen te bekijken of de urgente knelpunten bij de ventilatie met gebruik van (onder 
andere) de SUVIS-regeling opgelost kunnen worden. Het ministerie van OCW verlengt de 
termijn van SUVIS daartoe tot 30 april 2022. We zijn ons ervan bewust dat voor zowel 
gemeenten als schoolbesturen de bestaande SUVIS-regeling en de noodzakelijke 70% 
cofinanciering niet altijd tot een oplossing leiden. We hebben er daarom op aangedrongen dat 
er geld voor maatwerkoplossingen komt. Het ministerie van OCW neemt de 
verantwoordelijkheid op zich om voor de daarvoor beschikbare € 140 miljoen zeer snel een 
regeling uit te werken. Zodra er meer bekend is over deze maatwerkoplossing communiceren 
wij dat via vng.nl. 

 
Brede opgave onderwijshuisvesting 
Naast het verbeteren van de ventilatie moet er aan de verouderde schoolgebouwen veel meer 
gebeuren, zoals uit onder andere het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting 
funderend onderwijs (IBO) blijkt. De minister onderschrijft, samen met de sectorraden en de VNG, 
dat er voor de aanpak van die verouderde gebouwen een forse financiële impuls noodzakelijk is. 
Veel schoolgebouwen zijn niet geschikt voor het hedendaagse onderwijs, het binnenklimaat moet 
worden verbeterd en de gebouwen moeten verduurzaamd worden. De vaste Kamercommissie 
OCW heeft besloten voor de behandeling van het IBO een feitelijke vragenronde, een technische 
briefing en een rondetafelgesprek te organiseren. Vanuit de VNG brengen we tijdens dit proces de 
jarenlange tekortschietende bekostiging en de grote noodzaak voor extra middelen voor 
onderwijshuisvesting onder de aandacht. 
 
4. Overzicht staat schoolgebouwen: Voor de ondersteuning van onze inzet willen wij een zo 

duidelijk mogelijk beeld hebben van de omvang van de opgave op lokaal niveau. Veel 
gemeenten hebben al in het kader van het integraal huisvestingsplan in beeld gebracht hoe de 
staat van de schoolgebouwen is. We vragen u – indien dit beschikbaar is – een overzicht van 
de staat van de schoolgebouwen en de benodigde investeringen toe te sturen aan info@vng.nl, 
met als onderwerp ‘overzicht schoolgebouwen’. 

 

Samengevat de 4 verzoeken op een rij 
1. Inventariseer de stand van zaken van de ventilatie in schoolgebouwen met format van Ruimte-

OK en stuur dit aan ventilatie@ruimte-ok.nl 
2. Stuur de gegevens van een ambtelijk contactpersoon naar ventilatie@ruimte-ok.nl 
3. Bepaal in overleg met de schoolbesturen de meest urgente knelpunten rondom ventilatie en 

bekijk gezamenlijk of en hoe deze met bestaande regelingen op te lossen zijn. 
4. Stuur het overzicht van de staat van schoolgebouwen in uw gemeente aan info@vng.nl, met als 

onderwerp ‘overzicht schoolgebouwen’. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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