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Betreft: Schriftelijke vragen PvdA - frisse lucht op scholen 
 
Geacht college, 
 
Afgelopen maandag 15 november konden we in De Limburger lezen dat landelijk de ventilatie in scholen 
niet voldoet1. Blijkbaar zijn landelijk 630 subsidieaanvragen gedaan om de ventilatie te verbeteren in 
klaslokalen waarvan 22 uit Limburg.  
De gezondheidsrisico’s van slechte ventilatie zijn talloos. Zo is bekend dat door de CO2 ophoping in de 
lokalen kinderen minder goed presteren in slecht geventileerde ruimten. Daarnaast kunnen er 
gezondheidsklachten optreden, zoals hoofdpijn, geurhinder, slijmvliesirritaties, overdracht van 
infectieziekten, verergering van astmaklachten en van allerlei allergische reacties2.  
Een niet te onderschatten aantal besmettingen met COVID19 vindt momenteel plaats onder de 
schoolgaande jeugd3. Ook het RIVM benadrukt goede ventilatie in de klaslokalen om COVID19-verspreiding 
te voorkomen4. De PvdA Maastricht maakt zich dan ook ernstige zorgen over de frisse lucht in klaslokalen 
en hebben daarom dan ook de volgende vragen: 

1. Heeft de GGD-Zuid-Limburg onderzoek gedaan op alle onderwijsinstellingen om de ventilatie daar 
in Maastricht in kaart te brengen? Is daar een rapport van? Wat zijn de conclusies? Zo nee, waarom 
is dit nog niet uitgevoerd? 

2. Hoe vaak is op de onderwijsinstellingen in de gemeente Maastricht door de GGD een zogenoemd 
‘ventilatie-advies op maat’ afgegeven door de GGD? 

Een manier om ventilatie te verbeteren is het tegen elkaar openzetten van ramen en deuren. U kunt zich 
wellicht voorstellen dat dit in de winter geen pretje is. 

3. In hoeverre worden de huidige ventilatienormen gehaald op scholen? Wordt dit gemonitord? 
4. Wat is het plan van aanpak van de gemeente Maastricht om de ventilatienormen binnen haar 

onderwijsinstellingen te bereiken, ook in de herfst, winter en het vroege voorjaar?   
5. Hoeveel onderwijsinstellingen in de gemeente Maastricht hebben meegedongen in de landelijke 

subsidieronde voor betere ventilatie in de klaslokalen? Hoeveel subsidie is daadwerkelijk per 
instelling binnen gehaald? 
 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.  
 

                                                 
1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211114_96194543 
2 https://www.ggdzl.nl/professionals/milieu-en-gezondheid/binnenklimaat-scholen/ 
3 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20211109_1158_final.pdf 
4 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 



 
Met vriendelijke groet, 
 
Partij van de Arbeid   
 
Manon Fokke 
Gerbrand van den Eeckhout   
Christel van Gool 
 


