
 
Geacht Kamerlid, 
 
Hiermee willen wij uw aandacht vragen voor de luchtkwaliteit in de Nederlandse 
scholen. Het is u vast niet ontgaan, dat hierover vele klachten leven. Scholen kunnen 
het binnenmilieu niet verbeteren, omdat ze daarvoor geen budget hebben. 
Gemeenten doen het evenmin, omdat zij zich niet verantwoordelijk voelen. 
Ondertussen zitten uw en onze kinderen dagelijks in muffe lokalen! Dat is slecht voor 
hun welbevinden én voor hun prestaties, om over de gevolgen voor astmatische 
kinderen nog maar te zwijgen. 
 
De nood is hoog 
VOS/ABB is, als werkgeversvereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs, gestart met een actie in de hoop dat scholen budget krijgen om de 
vereiste ventilatiesystemen in scholen aan te brengen. Hoe hoog de nood is, blijkt uit 
de vele reacties die dagelijks binnenstromen uit het hele land. Het probleem speelt 
overal: in het primair en voortgezet onderwijs, in openbare, katholieke, protestants-
christelijke en islamitische scholen. Zowel schoolbestuurders, schoolleiders, 
docenten als ouders ondertekenen de petitie die op www.vosabb.nl staat. Inmiddels 
zijn er ruim 350 handtekeningen binnen. Na de zomer wil VOS/ABB de petitie aan 
een delegatie van de Tweede Kamer aanbieden. 
 
De norm is té hoog 
Intussen vergadert u vanavond al over luchtkwaliteit. In het kabinetsstandpunt wordt 
uitgegaan van een CO2-norm van 1200 ppm, maar de GGD’s in Nederland vinden 
1000 ppm in klaslokalen nog net acceptabel. De norm is dus te hoog, maar nog erger 
is dat de scholen in hun klassen regelmatig CO2-waarden meten van 2500 tot 3000 
ppm. Het is heel lastig om je te concentreren in zo’n ruimte. Nederland streeft naar 
een kenniseconomie. Een goede leeromgeving is een vereiste om leerlingen naar 
een hoger niveau te brengen. Wij willen u met klem vragen ook vanavond aandacht 
te besteden aan de luchtkwaliteit in schoollokalen, zodat er op korte termijn iets aan 
gedaan kan worden! 
 
Voorpublicatie 
Bijgaand zenden wij u  - in pdf-vorm - een voorpublicatie uit ons vakblad Over 
Onderwijs, dat op woensdag 18 juni verschijnt met een artikel over dit probleem. 
Daarin staat ook een bloemlezing uit de vele reacties die zijn binnengekomen, onder 
de kop ‘Slechter dan een varkensstal’.  
 
Meer informatie over de actie van VOS/ABB vindt u op de website www.vosabb.nl of 
direct via onderstaande link:  
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-
onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/13425/43/?L=0&cHash=72d66b7a76 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
VOS/ABB 
drs. Theo Hooghiemstra, 
algemeen directeur. 



 
 
 
 


