
Quick WINS voor een 
goede ventilatie op school

Aanbevelingen voor lokalen en 
andere verblijfsruimtes

Aanbevelingen voor 
het onderwijspersoneel

Controleer of de ramen en gevelroosters open kunnen. Dit kan een 
belangrijk hulpmiddel zijn voor leerkrachten om extra te ventileren, 
en om in korte tijd de lucht in het lokaal te verversen. 

Maak de gevelroosters en plafondroosters schoon zodat de 
luchttoevoer niet wordt belemmerd. 

Wanneer u mechanische ventilatie heeft, kunt u met een dun 
papiertje testen of de ventilator van uw toevoer- en afvoerkanalen 
het doet. Houd een dun papiertje bij het kanaal, en kijk of deze naar 
de opening wordt gezogen ofwel weggeblazen wordt. Loop dit na 
voor alle lokalen en de toiletten. Wanneer u CO2-gestuurde ventilatie 
heeft, checkt u dit het beste tijdens lestijd in een vol lokaal.

Vermijd luchtstromen tussen personen middels (zwenk)
ventilatoren of mobiele airco’s. Ook luchtsystemen die lucht in 
dezelfde ruimte recirculeren kunt u beter vermijden. Overleg met uw 
systeeminstallateur over evt. mogelijke aanpassingen aan
dit systeem.

Ga na of er plekken in het gebouw zijn die muf of bedompt ruiken. Dit 
kan mogelijk het gevolg zijn van slechte ventilatie. Wanneer u dit nu 
al in kaart brengt kan een ventilatie-expert in een later stadium 
daar snel actie op ondernemen.

Zijn uw leerkrachten, conciërge en gebouwbeheerder bewust van de 
noodzaak van goed ventileren? Geef uw personeel duidelijke 
instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen en de 
eventueel te bedienen instellingsmogelijkheden.

Zet ramen en gevelroosters zoveel mogelijk open tijdens lestijd. Het 
openzetten van de bovenste ramen levert het minste tocht op. In 
lokalen met mechanische lucht toe- en afvoer is dit niet altijd 
noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het 
ventilatiesysteem niet.

Lucht de ruimte extra goed tijdens de pauzes door ramen en deuren 
tegen elkaar open te zetten.

Laat mechanische ventilatie zoveel mogelijk in de hoogste stand 
aanstaan.

Ook in de winter is het straks belangrijk om goed te blijven 
ventileren. Lucht daarom de lokalen zoveel mogelijk, het leercomfort 
in afweging nemend. Een CO2-meter kan helpen om op locatie 
inzicht te geven in wanneer u de ramen het beste open kan doen.


