
Covid-19:
Praktische adviezen voor 
ventilatie in scholen
DGBC webinar
6 mei 2020

ir. Froukje van Dijken



Het ventilatiesysteem

• Controleer mechanische ventilatiesystemen op hun werking en inwendige hygiëne 
(onderhoudsinstallateur).

• Controleer bedrijfstijden van het ventilatiesysteem:
• Stel systemen in op maximale ventilatie overdag 
• zorg ervoor dat er continu (ook ‘s nachts) enige ventilatie is in het gebouw. 
• Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. 

• Pas instellingen van de CO2-gestuurde ventilatie aan (volledige ventilatiecapaciteit 
benutten, ook bij halve bezetting). 

• Betrek hierbij zo nodig de onderhoudsinstallateur.
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Het klaslokaal

• Controleer of ramen en roosters open kunnen. 

• Maak gevelroosters schoon (indien aanwezig), zodat de luchttoevoer niet wordt 
belemmerd.

• Gebruik in de lokalen van een CO2-meter met stoplichtindicator (in elk geval in lokalen 
met natuurlijke luchttoevoer).
• Stel de instellingen tijdelijk zo in dat bij 700 ppm het oranje licht gaat branden en 

vanaf 800 pm het rode lichtje. 
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De gebruiker

• Geef docenten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen: 
• Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. 
• Lucht tijdens pauzes extra. 
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Sanitair

• Spoel alle toiletten, kranen en douches even door (Legionella).

• Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen (met 
zeepdispensers en papieren handdoekjes) of zorg voor andere voorzieningen om 
handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.

• Vervang veel gebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze 
kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.

• Vul schrobputjes om er zeker van te zijn dat er geen open verbinding is met het riool. 

• Geef de instructie om bij het doorspoelen van de toiletten het deksel te sluiten. 
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Meer informatie voor scholen

GGD Rotterdam-Rijnmond:
• www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/

PO-raad:
• www.weeropschool.nl

bba binnenmilieu
www.binnenmilieu.nl
fd-bba@binnenmilieu.nl
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