
De schriftelijke reactie van minister Wiersma:

1. 3/4 van de tijd zitten leerlingen in lokalen met te weinig zuurstof. Boven de maximale
norm die uw eigen ministerie heeft vastgesteld. Nu U dit weet, gaat u handhaven en
scholen en wellicht scholen sluiten waar te veel CO2 in de klas is?

1. Het sluiten van een school is het laatste dat je wil.
2. Daarom zet ik alles op alles om te zorgen voor goede ventilatie op scholen. Want

leerlingen hebben recht om in een goed geventileerde klas les te krijgen.
3. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht, zodat we weten wat de

situatie in een klas is.
4. Uit onderzoek eerder dit jaar blijkt dat 40% van de scholen nog geen CO2-meters heeft

hangen. Voor nieuwbouw en gerenoveerde basisscholen is dit al zo en dit wordt
gelijkgetrokken.

2. Gevolg van die slechte lucht is nu spijkerhard aangetoond: lagere toetsscores, 13 %
lagere kans op havo-vwo-advies. Wat is uw eerste reactie op dát nieuws?

1. We weten hoe belangrijk een goed schoolgebouw en ventilatie is. Leraren en leerlingen
moeten goed kunnen werken en leren.

2. Sinds dag 1 trek ik alles uit de kast om samen met scholen te zorgen voor een gezond
binnenklimaat.

3. Om verschillende redenen hebben niet alle scholen daar nog alles aan gedaan. Dus ik
roep iedereen op dat wel te doen.

4. Via de maatwerkregeling kunnen scholen een subsidieaanvraag indienen om
aanpassingen te doen. Scholen kunnen zo maximaal 60% financiering vanuit het Rijk
aanvragen.

5. Ik weet dat het soms ingewikkeld is en juist daarom heb ik extra hulptroepen
georganiseerd. Gemeenten en scholen kunnen voor advies over ventileren of de
aanschaf van CO2-meters terecht bij de hulpteams van Ruimte-OK via 0800–0224402 of
www.ventilatiehulp.nl.

3. De PO-raad zegt nu: er MOET  structureel  730 miljoen euro per jaar bij om dit
probleem ECHT aan te pakken. We hebben niks aan al die incidentele potjes van
Wiersma. Krijgen de scholen gehoor bij deze minister van onderwijs?

1. Ik luister naar de scholen en heb dit probleem vorige week nog samen met minister De
Jonge besproken in de Tweede kamer.

2. €730 miljoen gaat over alle verouderde schoolgebouwen. Voor ventilatie specifiek heb ik
€360 miljoen uitgetrokken, dus daar kunnen scholen sowieso mee aan de slag.

3. Scholen en gemeenten betalen zelf ook mee. In totaal wordt daarmee €900 miljoen in
ventilatie geïnvesteerd en zijn 1800 scholen geholpen.

http://www.ventilatiehulp.nl/


4. Omdat het beleid rond ventilatie en huisvesting zo versnipperd is, wil ik alle partijen
samenbrengen die hierbij een rol spelen.

5. Er komt een wetsvoorstel waarin duidelijker wordt hoe de verantwoordelijkheid is
verdeeld tussen schoolbesturen en gemeenten. Ook het mogelijk maken van
publiek-private financiering nemen we daarin mee.


